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Voorwoord
De deeltijdopleiding Informatica van de Hogeschool van Amsterdam staat garant voor 
kleinschalig onderwijs, individuele begeleiding en op maat gesneden studieprogramma’s. 
De opleiding is voor degenen die in de ICT-sector werkzaam zijn. Wij zien de studie als een 
middel om je bij je loopbaanontwikkeling te ondersteunen en je loopbaanperspectieven te 
vergroten. 

Deze studiegids is bestemd voor studenten van de deeltijdopleiding Informatica van de 
Hogeschool van Amsterdam en voor iedereen die geïnteresseerd is in deze opleiding. In 
deze gids is relevante informatie over de opleiding en het studieprogramma opgenomen. 

In hoofdstuk 1 vind je algemene informatie over de Hogeschool van Amsterdam. 
In hoofdstuk 2 staat informatie over de organisatie van de opleiding, de commissies en de 
afspraken binnen de opleiding.
Hoofdstuk 3 beschrijft de voorwaarden en procedures voor toelating en inschrijving. 
Hoofdstuk 4 gaat in op het leerplan en de beroepsprofielen van de deeltijdopleiding Infor-
matica. 
In hoofdstuk 5 vind je het studieprogramma met een beschrijving van alle studieonderdelen.
Ten slotte bevat deze studiegids een aantal bijlagen waaronder onder meer het jaarrooster, 
de boekenlijst en een medewerkerlijst.

Je kunt voor uitgebreide informatie terecht op de website van de HvA. Verder kun je altijd 
een afspraak maken met je loopbaanadviseur of met ondergetekende.

Ik hoop op een prettige samenwerking en wens iedereen een leerzaam en succesvol studiejaar.

Iraj Khaksar, opleidingsmanager deeltijd Informatica

e: i.khaksar@hva.nl
t: 020-5951618
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1. Hogeschool van Amsterdam
Domein Media, Creatie en Informatie
De Hogeschool van Amsterdam (HvA) bestaat uit zeven domeinen. De deeltijdopleiding 
Informatica valt onder het domein Media, Creatie en Informatie (DMCI). In dit domein vind 
je de opleidingen Management, Informatie en Communicatie (MIC), Communication and 
Multimedia Design (CMD) Fashion and Management (AMFI) en (Technische) Informatica. 
Ze bevatten, elk in een andere mix, de componenten media, communicatie, digitale techniek, 
informatica, creatie en design.
Daarnaast hebben studenten binnen het domein MCI vergelijkbare competenties nodig om 
in de latere beroepspraktijk te kunnen excelleren. Creativiteit, innovatief vermogen en het 
streven naar kwaliteit zijn daarbij de sleutelwoorden.

De opleiding Informatica
De Hogeschool van Amsterdam biedt de mogelijkheid de titel “bachelor of ICT” te behalen 
via de deeltijd- en de voltijdopleidingen. De voltijdopleidingen Informatica en Technische 
Informatica en de deeltijdopleiding Informatica werken samen aan de ontwikkeling van 
nieuwe studieonderdelen, aan het gezamenlijk gebruik van practica en apparatuur en op 
het terrein van docenteninzet.

Universiteit van Amsterdam (UvA)
Sinds een aantal jaren is er een goede samenwerking tussen de Informaticaopleidingen van 
de HvA en het onderwijsinstituut Informatiewetenschappen van de UvA. Hierdoor is het 
voor studenten van de HvA mogelijk vakken te volgen aan het onderwijsinstituut Informa-
tiewetenschappen.

Masters
De samenwerking tussen de HvA en de UvA heeft ook geleid tot het ontwerp van een tweetal 
professionele masteropleidingen die toegankelijk zijn voor alle studenten met een afgeronde 
universitaire bacheloropleiding in de informatica, alsmede voor gemotiveerde en getalenteer-
de studenten met een hbo-diploma in de (Technische) Informatica. Deze masteropleidingen 
geven bachelors in een ICT-studierichting de kans zich verder te specialiseren op het terrein 
van Software Engineering of System and Network Engineering. Docenten van (Technische) 
Informatica dragen bij aan de uitvoering van het onderwijs in deze masteropleidingen. Voor 
deze twee masters ben je in principe na je afstuderen direct toelaatbaar. Daarnaast is er nog 
een groot aantal masters waaraan je kunt deelnemen via een speciaal schakelprogramma.
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2. Locatie, diensten en voorzieningen
Duivendrechtsekade (DDK)
De locatie Duivendrechtsekade bestaat uit twee gebouwen:

Gebouw Kroonjuweel (ruimtenummers beginnend met E)
Duivendrechtsekade 36-38
1096 AH Amsterdam

Gebouw Kroonhof (ruimtenummers beginnend met F)
Duivendrechtsekade 40-42
1096 AH Amsterdam

Openingstijden 
De openingstijden vind je op de website https://klantenservice.hva.nl/diensten/klantenser-
vice/locaties/duivendrechtsekade/.

De gebouwen en alle ondersteunende diensten kennen gedurende vakantieperiodes aange-
paste openingstijden. Deze vind je op https://klantenservice.hva.nl/diensten/klantenservice/
locaties/aangepaste-openingstijden/

Sites
hva.nl
Op de site van de HvA vind je uitgebreide informatie over onder andere de locaties (adres-
sen, voorzieningen, huisregels), diverse voorzieningen (bv. studeren in het buitenland), 
sportvoorzieningen, CREA, begeleiding en hulp, financiële en juridische zaken.
sz.hva.nl
Dienst Studentenzaken met een overzicht van alle studentvoorzieningen.
intra.informatica.hva.nl
Op de intranetsite van (Technische) Informatica vind je informatie over het onderwijspro-
gramma, de lesroosters en de uitleg over de vakken etc. Op de intranetsite staan ook de laatste 
mededelingen zoals de afwezigheid van docenten en de lokaalwijzigingen.

DIensten

Klantenservice IT&V
De klantenservicebalie is het aanspreekpunt voor alle faciliteiten binnen de HvA. Je kunt er 
onder andere terecht voor het valideren van je collegekaart, het huren van kluisjes en het 
melden van storingen.
Het callcenter is er voor vragen over software, hardware, telefonie en computers en beant-
woordt je vragen zowel telefonisch als per e-mail.
Als student ontvang je van de HvA een account en een e-mailadres, waarmee je thuis en 
op de opleiding toegang krijgt tot e-mail, intranet en de interne netwerken van de HvA. 
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Voor alle ICT-voorzieningen van de HvA zijn handleidingen beschikbaar. Deze vind je op 
https://intra.hva-online.nl/diensten/hva-online/handleidingen/
Het reglement voor het gebruik van computer- en netwerkfaciliteiten vind je in bijlage IV 
van deze gids.

Klantenservicebalie DDK
Locatie: E.0.30

Callcenter klantenservice IT&V
t: 020 5951144
w: https://klantenservice.hva.nl/

Studenten Service Centrum (SSC-LWB)
Studenten (Technische) Informatica kunnen bij het SSC in het gebouw Leeuwenburg terecht 
met alle vragen over de formaliteiten inschrijving, uitschrijving en betaling van collegegeld.
Antwoorden op veel gestelde vragen vind je in de FAQ op http://www.hva.nl/studenten-
service-centrum/weesperzijdesingelgrachtgebouw/
Contactpersoon bij het SSC voor (Technische) Informatica: Petra van Limpt.
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 09:00 – 13:00 en 13:30 – 16:00 uur
Maandag- en donderdagavond: 17:00 – 19:00 uur
Locatienummer: B.1.02 - LWB
t: 020 595 2450
e: ssc-lwb@hva.nl

Restauratieve voorzieningen HvA 
Koffie/thee vending machines staan op de volgende locaties:
Gebouw Kroonjuweel: begane grond in het zelfstudielandschap; tweede etage in de service 
corner (E2.21);
Gebouw Kroonhof: tweede etage in de service corner (F2.02).

Snoep vending machines staan op de volgende locaties:
Gebouw Kroonjuweel: eerste etage in de service corner (E1.21);
Gebouw Kroonhof: eerste etage in de service corner (F1.02).

Een frisdrank vending machine staat op de volgende locatie:
Gebouw Kroonjuweel: eerste etage in de service corner (E1.21).

MiCaffè- DDK
Voor koffie, thee, broodjes en versnaperingen.
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag: 08:30-18:30 uur, vrijdag: 08:30-17:00 uur, zaterdag 9:30-14:00 uur.
Locatie: begane grond E0.12 (gebouw Kroonjuweel).
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Eurest
Voor diner is de dichtstbijzijnde vestiging van Eurest die in gebouw Leeuwenburg (LWB) 
bij het Amstelstation. Op de locatie Wenckebachweg (WBW) bevindt zich ook een vestiging 
van Eurest. Dit restaurant is echter alleen overdag geopend voor ontbijt en lunch.

Eurest - LWB
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag: 09:00 – 19:00 uur en vrijdag: 09:00 – 14:00 uur
Locatie: begane grond - LWB

Eurest – WBW
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag: 09:00 – 15:00 uur, vrijdag 09:00-14:00 uur
Locatie: begane grond A-toren - WBW

Boekhandel
Boeken kun je het beste online bestellen bij boekhandel Studystore via www.studystore.nl. 
De boekenlijst met alle verplichte titels vind je in bijlage VII van deze gids. 
Je kunt ook terecht bij de vestiging van Studystore in Gebouw Leeuwenburg bij het Am-
stelstation
e: leeuwenburg@studystore.nl
t: 020-468 60 68
Openingstijden
ma t/m do 10.00 -17.00 uur, vr 10.00 -15.00 uur

Mediatheek
Studenten (Technische) Informatica kunnen gebruik maken van de mediatheek in het 
gebouw Leeuwenburg.
De collectie bevat naast een uitgebreide collectie boeken ook tijdschriften, audiovisuele 
media, scripties en cd-rom’s. Verder heeft de mediatheek abonnementen op tientallen da-
tabanken. In de digitale mediatheek van de HvA kun je online materialen opzoeken in de 
catalogus en alle informatie voor je studie opvragen. Dat betekent dat je gratis toegang hebt tot 
databanken, online woordenboeken en encyclopedieën. In de mediatheek zijn werkplekken 
met en zonder pc’s, een video/dvd-cabine, een multimediaruimte en een presentatieruimte 
met beamer.
Openingstijden
ma t/m do: 8.30-21.00 uur
vr: 8.30-17.00 uur
za: 12.00-16.30 uur
Contact
Gebouw Leeuwenburg eerste verdieping aan het studentenplein.
t: 020-5951133
e: mediatheeklwb@hva.nl
w: www.bib.hva.nl/hva-dm-ict/
Studenten van de HvA kunnen ook gebruikmaken van de bibliotheken van de Universiteit 
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van Amsterdam. Bij de universiteitsbibliotheek op Singel 425 kun je je op vertoon van col-
legekaart, adresgegevens en een geldig legitimatiebewijs laten inschrijven.
w: www.uba.uva.nl

VoorzIenIngen 

Collegekaart
Je collegekaart heb je nodig om je te legitimeren bij tentamens en voor het lenen van boeken 
bij de mediatheek en de bibliotheken van de UvA. De procedure om een collegekaart te krij-
gen vind je op http://www.hva.nl/een-studie-kiezen/aanmelden-en-inschrijven/collegekaart/.
Je krijgt je collegekaart pas nadat je inschrijving compleet is: d.w.z. dat alle bescheiden binnen 
zijn en je collegegeld is betaald via overschrijving dan wel machtiging. 
Is je inschrijving in orde? Zorg dat je dit tijdig (voor aanvang van het studiejaar) hebt 
geregeld. Heb je vragen over de bescheiden dan wel de betaling, dan kun je kijken op de 
website van de Centrale Studenten Administratie: http://www.hva.nl/een-studie-kiezen/
aanmelden-en-inschrijven/.

Opladen chipknip
Je kunt binnen de HvA niet contant betalen. Bij MiCaffè kun je betalen met je pinpas of met 
chipknip. Bij Eurest en bij de printer/copiers kun je alleen betalen met chipknip. De chipknip 
op je bankpas kun je opladen bij de bekende oplaadpunten van de banken, maar ook in ieder 
HvA-gebouw is zeker één oplaadpunt voor de chipknip aanwezig. Dit oplaadpunt hangt op 
de begane grond, tegenover MiCaffè in gebouw Kroonjuweel. 

Prepaid chipknipkaart voor (buitenlandse) studenten zonder Nederlandse bankrekening
Studenten die niet beschikken over een chipknip van de bank, kunnen tegen contante beta-
ling een prepaid chipknipkaart kopen bij de boekhandels binnen de HvA. De prepaid kaart 
heeft een tegoed van € 10,- of € 20,- en kan niet worden opgeladen. 

Draadloos internet
Met je eigen laptop kun je gebruikmaken van het draadloos HvA EduRoam-netwerk. Hier-
voor kun je terecht bij de klantenservicebalie, E0.30. De medewerkers daar helpen je dan 
met de installatie van EduRoam op je laptop of Macbook. Meer informatie vind je op de 
website: http://www.hva.nl/studentenvoorzieningen/eduroam.htm.
Er mag vrij van het draadloos netwerk gebruik gemaakt worden, maar de dienst is ad-
ditioneel. Er kan altijd aan klantenservicebaliemedewerkers om advies worden gevraagd, 
maar de hulp van deze medewerkers wordt alleen op basis van hun persoonlijk aanwezige 
kennis gegeven. Deze medewerkers kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor 
de gegeven assistentie of onvoldoende verstrekte informatie.
Assistentie nodig? Je kunt persoonlijk bij de klantenservicebalie langsgaan (E0.30) of het 
callcenter bellen of mailen.
t : 020 – 595 1144 of e-mail: klantenserviceITV@hva.nl
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Surf-software
Op basis van een contract tussen de Hogeschool en de stichting Surf kunnen studenten 
een beperkt aantal veel gebruikte softwarepakketten vrijwel tegen de kostprijs aanschaffen.
Met je HvA-inlogaccount kun je deze software aanschaffen via Surfspot, www.surfspot.nl.

Elektronische leeromgeving 
De opleidingen hebben een elektronische leeromgeving. Je komt bij deze leeromgeving via 
het intranet van (Technische) Informatica, de tweede button van links, bovenaan.

VerenIgIngen

ASVL en sociëteit ‘De LAX’
De afkorting A.S.V.L. staat voor Amsterdamse Studenten Vereniging Leeuwenburg. De 
A.S.V.L. is in 1998 opgericht. In dat jaar besloot de Hogeschool van Amsterdam te verhuizen 
naar de locatie Leeuwenburg.
Voordat de A.S.V.L. bestond, waren er andere studentenverenigingen binnen de Hoge-
school van Amsterdam actief. Na de verhuizing naar de Leeuwenburg werd besloten om 
een gemeenschappelijke studentenvereniging op te zetten; dit werd de A.S.V.L. De andere 
studentenverenigingen zijn toen bij de A.S.V.L. ondergebracht onder de noemer ‘disputen’. 
Ieder dispuut heeft zijn eigen karakter en richt zich op een bepaalde groep mensen. De 
disputen zijn vaak ook aan een of meer opleidingen gerelateerd. Daarnaast beschikt de 
A.S.V.L. over commissies. 
In een commissie neemt een aantal actieve leden een bepaalde taak voor zijn rekening, zoals 
de KookCommissie, PromoCommissie en WintersportCommissie.
De ASVL beschikt over een sociëteit, ‘De LAX’ genaamd. De LAX bevindt zich onder de 
Hogeschool. Een prima plek om onder het genot van een drankje bij te praten met studie-
genoten en mensen van andere opleidingen.
Ga voor meer informatie naar: www.asvl.nl.

CREA
CREA is het cultureel studentencentrum van de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam. 
Je kunt als student nergens in de stad goedkoper en beter terecht voor bijvoorbeeld danslessen, 
een film- of fotografiecursus, een muziekworkshop, voor het gebruik van studio’s voor je eigen 
project, voor een avond studententoneel of voor lezingen over uiteenlopende onderwerpen.
CREA heeft een theater, een café, een zaal voor presentaties en feesten en een groot aantal 
grote en kleine studio’s voor diverse activiteiten.
Nieuwe Achtergracht 170
1018 WV Amsterdam t: 020 - 525 1400
e: planning@crea.uva.nl
w : www.crea.uva.nl

USC Sportcentrum Universum
Officieel staat USC voor Universitair Sport Centrum omdat het vroeger alleen een sportcen-
trum was voor studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam. Tegenwoordig 
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kunnen echter ook studenten en medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam er terecht.
Jaarlijks doen zo´n 12.000 mensen mee aan één van de ruim 70 sportactiviteiten van het USC. 
Alle USC-vestigingen zijn voorzien van goed geoutilleerde kleedkamers en douchevoorzie-
ningen. De hoofdvestiging van het USC is het Universum op het Science Park. 
Daarnaast zijn er de locaties:
- USC Tennis, met 8 hardcourt banen, in Watergraafsmeer;
- ASC (het AMC Sport Centrum) naast het AMC;
- USC Fitness, het fitnesscentrum nabij de Wibautstraat;
- PCH Fitness, het fitnesscentrum in het P.C. Hoofthuis aan de Spuistraat in het centrum 
van Amsterdam;
- Club West, het nieuwe fitnesscentrum in Osdorp.
Verder vindt een groot aantal activiteiten in andere sportaccommodaties, verspreid over 
Amsterdam, plaats (zwemmen, indoorklimmen, schaatsen e.d.).
Contact
Science Park 306
1098XH Amsterdam
t: 020 - 525 8955
w: www.usc.uva.nl
Tot slot, het USC zit ook op Facebook, daar vind je regelmatig sportieve kortingen!
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3. Organisatie
organIsatIe
Het organogram van de opleidingen Informatica vol- en deeltijd en Technische Informatica 
vind je op pagina 8.

Onderwijsbureau/balie
Het onderwijsbureau is het eerste aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken. Hier 
kun je terecht voor les- en tentamenroosters en cijfers. Heb je vragen, opmerkingen, klachten 
of aanbevelingen, dan ben je welkom op de onderstaande tijden.
Om je goed van informatie te kunnen voorzien, is het belangrijk dat je tijdig wijzigingen van 
naam, adres en (mobiele) telefoonnummer tijdig aanpast. Dit kun je zelf doen bij Studielink: 
www.studielink.nl.
Op het intranet intra.informatica.hva.nl tref je informatie aan over klassenindelingen, roos-
ters, klachtenafhandeling en dergelijke.
Contact
t: 020-595 1610
f: 020-595 1620
e: informatica@hva.nl

Praktijkbureau
Bij het praktijkbureau lever je alle ondertekende overeenkomsten en de aanvraag voor je afstu-
deren in. Het praktijkbureau is ‘s avonds niet geopend. Je kunt gebruikmaken van de postvak-
jes van Mieke Bierbooms en Tamar Freeve. Voor contactgegevens zie Bijlage VI van deze gids.

Studentendecanaat
De studentendecaan is de persoon bij wie je terecht kunt om te praten over allerlei proble-
men die je in je studie belemmeren. Hij geeft je informatie en advies waar dit mogelijk is 
over je studieloopbaan of over je persoonlijke omstandigheden. De studentendecaan kan 
je ondersteunen in het zoeken naar eventuele oplossingen en acties voor je problemen die 
van invloed zijn op je studie.
De studentendecaan is deskundig op velerlei gebieden, waaronder wet- en regelgeving en 
heeft kennis van zaken in de procedure van geschillen.
De studentendecaan werkt volgens een gedragscode.
Studentendecaan: de heer J.W.G. Gerritsen
Aanwezig: dinsdag en vrijdag
Locatie E5.08
Inloopspreekuur: dinsdag 10.30 – 12.00 uur
Telefonisch spreekuur: dinsdag 10.00 – 10.30 uur
Afspraak maken, alleen via de mail: J.W.G.Gerritsen@hva.nl
Je mail wordt binnen drie werkdagen beantwoord.
Voor deeltijdstudenten is in overleg een afspraak buiten de reguliere werktijden mogelijk, 
mocht dat nodig zijn. Voor de meest actuele informatie kijk je op de website: http://www.
hva.nl/studentendecanaat/ 
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Vertrouwenspersoon
Met vragen en klachten over ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, agressie en 
geweld kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is benoemd door 
het College van Bestuur, heeft een onafhankelijke positie en geniet daarin de bescherming 
van het College van Bestuur. De regeling Ongewenst Gedrag maakt deel uit van het studen-
tenstatuut van de HvA.
Contact
http://www.hva.nl/studentendecanaat/vertrouwenspersonen-ongewenst-gedrag/ 

Functiebeperking
Een functiebeperking kan tot gevolg hebben dat je belemmeringen ondervindt bij deelname 
aan het onderwijsproces. 
Als je te maken hebt met een functiebeperking zoals een visuele, auditieve of motorische 
beperking, of een beperking als gevolg van een hersenfunctiestoornis zoals dyslexie, of een 
beperking als gevolg van een chronische ziekte, dan is de decaan je contactpersoon. De de-
caan adviseert over de voorzieningen en faciliteiten, informeert over wettelijke regelingen 
en begeleidt je in je persoonlijke traject.
Zowel in gebouw Kroonjuweel als gebouw Kroonhof is een invalidentoilet aanwezig. Er is 
een parkeerplaats voor invaliden gereserveerd.

commIssIes

Loket Deeltijd
Het digitale loket Deeltijd is een ondersteunende dienst voor de deeltijdstudenten. Deze 
behandelt aanvragen van studenten en adviseert de examencommissie op basis hiervan. De 
examencommissie neemt de formele beslissing.
Je kunt bij het loket deeltijd terecht voor onderstaande aanvragen:
-  aanvraag vrijstellingen
 Je kunt een verzoek indienen voor vrijstelling van een of meerdere modules als je meent te 

kunnen aantonen dat je op basis van een behaald diploma of certificaat voor een vrijstelling 
in aanmerking komt.

-  alternatieve opdrachten of vervangende modules
 Wanneer je een vak moet halen dat niet meer in het studieprogramma wordt aangeboden, 

dan kun je een aanvraag voor een vervangend alternatief indienen.
-  minoren
Je kunt je voorstel voor het volgen van een minor (binnen of buiten de HvA) of een alter-

natieve invulling van de minor bij loket deeltijd indienen.
-  bedrijfspunten
Verder kan je bij loket deeltijd terecht voor het indienen van een voorstel voor bedrijfspunten.

Procedure loket deeltijd
Aanvraag vrijstelling of vervangend alternatief
· Je stuurt een e-mail naar het loket met een verzoek tot vrijstelling of een verzoek tot een 

alternatief. Daarbij geef je aan om welk vak van welk studiejaar het gaat en wat de reden is 
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dat je voor een vrijstelling in aanmerking denkt te komen c.q. waarom je voor een alternatief 
voor een module wilt kiezen. Voor de aanvraag vrijstelling stuur je ter onderbouwing het 
bewijsmateriaal (diploma, certificaat etc.) mee. Je ontvangt een bevestiging van je e-mail.

 In beide gevallen maak je hiervoor gebruik van een standaardformulier op intranet: https://
intra.informatica.hva.nl/content/informatica-deeltijd/algemeen/loket-deeltijd/

·  Het loket beoordeelt of de aanvraag duidelijk en volledig is en vraagt indien nodig om 
aanvullende informatie, waarna de aanvraag in behandeling wordt genomen.

·  Indien de aanvraag positief wordt beoordeeld, zorgt het loket voor een ingevuld en onder-
tekend vrijstellingsaanvraagformulier dat ter goedkeuring bij de examencommissie wordt 
ingediend.

·  Het loket brengt je op de hoogte van de uitkomst van haar advies aan de examencommissie.
·  Je dient vervolgens je aanvraag in bij de examencommissie via het studenten informatie-

systeem (SIS): sis.hva.nl. 
·  De examencommissie komt tweewekelijks bij elkaar en nadat de examencommissie de 

aanvraag formeel heeft getekend, wordt de vrijstelling binnen vier weken in jouw studie-
puntenoverzicht verwerkt.

Beoordeling bedrijfspunten
·  Je stuurt een e-mail naar het loket met een verzoek tot beoordeling van bedrijfspunten. 

Je kunt zelf met een voorstel voor een onderwerp komen, in dat geval gebruik je het stan-
daardformulier op intranet: https://intra.informatica.hva.nl/content/informatica-deeltijd/
algemeen/loket-deeltijd/. Je kunt ook vragen aan het loket of er werkzaamheden te doen 
zijn voor bedrijfspunten.

·  Je ontvangt een bevestiging van je e-mail.
·  Het loket beoordeelt of jouw onderwerp in aanmerking komt voor bedrijfspunten of stelt 

je een aantal onderwerpen voor.
Beoordeling minor
- Je stuurt een mail naar loket deeltijd met daarin je voorstel voor de minor. Wanneer je niet 

voor een standaard minor kiest, onderbouw je je keuze.
- Indien je een opleiding die je gevolgd hebt, wilt inbrengen voor de minor, kan dat d.m.v. 

het formulier, dat je vindt op https://intra.informatica.hva.nl/content/informatica-deeltijd/
algemeen/loket-deeltijd/.

Contact
e: loketdeeltijd-informatica@hva.nl

Examencommissie
Je kunt de examencommissie aanschrijven als je een oplossing zoekt voor een probleem met 
je (studie)voortgang waarin de Onderwijs- en examenregeling (OER) niet voorziet. 
Je moet je verzoek schriftelijk en met onderbouwing indienen bij de commissie, uiterlijk 
twee werkdagen voor de zitting. Dien een verzoek uitsluitend in na overleg met je loop-
baanadviseur.
De examencommissie komt tweewekelijks bijeen. De data van de zittingen zijn te vinden 
op onze intranetsite. Alle correspondentie met de examencommissie gaat via de secretaris, 
mevrouw M. Hogeweg. De examencommissie beoordeelt, met de OER als formele basis, 
de redelijkheid en haalbaarheid van je verzoek. Ook in het geval van conflicten en bij ver-
meende fraude doet de examencommissie uitspraak, na consultatie van de betrokkenen. De 
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examencommissie stelt formeel de uitslagen van de (propedeuse)examens en alle vrijstel-
lingen voor studieonderdelen vast.
Contact
e: examencommissie-informatica@hva.nl

Procedure afhandeling verzoeken examencommissie
De wet (WHW), alsmede de Onderwijs- en examenregeling (OER) en het studentenstatuut, 
kent een belangrijke plaats toe aan de examencommissie; zo behoort elke uitzondering op 
de OER tot de beslissingsbevoegdheid van de examencommissie.
De examencommissie bestaat uit docenten die aan de opleidingen onderwijs verzorgen. 
De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden die de 
volgende onderdelen vertegenwoordigen: Informatica deeltijd, Informatica voltijd en Tech-
nische Informatica. Alle verzoeken tot de commissie dienen aan het secretariaat van de 
examencommissie te worden geadresseerd.
De procedure is als volgt:
1. Verzoek komt binnen bij het secretariaat van de examencommissie;
2. De secretaris administreert, voegt de cijferlijst toe, checkt het dossier van de student die 

het verzoek heeft gedaan en voegt relevante informatie toe en bezorgt de volledige docu-
mentatie ter voorbereiding bij de examencommissieleden;

3. Een examencommissielid onderzoekt de situatie en spreekt de betrokkenen (loopbaanad-
viseur, docent, stagecoach, projectleider en eventueel de student zelf) en formuleert een 
advies voor het eerstvolgende overleg van de examencommissie;

4. De examencommissie bespreekt het advies op grond van de verkregen informatie en 
neemt daarop een besluit;

5. Het definitieve besluit van de examencommissie wordt doorgaans per e-mail bekendge-
maakt aan alle betrokkenen.

Alleen uitspraken in fraudezaken, klachten en communicatie omtrent bindend afwijzend 
studieadvies worden per brief meegedeeld.

6. Het secretariaat legt het antwoord van de commissie vast in het studentendossier. De hele 
procedure neemt, gezien de frequentie van de vergaderingen van de examencommissie, 
maximaal vier werkweken in beslag.

Afstudeercommissie
De afstudeercommissie beoordeelt voorstellen voor afstudeeropdrachten. 
Procedure afstudeercommissie
·  De data van de bijeenkomsten van de commissie worden gepubliceerd in het jaarrooster 

op de intranetsite van (Technische) Informatica onder de menuknop Links..
·  Voorstellen dienen gemaild te worden.
·  Alleen afstudeeropdrachten die door de afstudeercommissie goedgekeurd zijn, leveren 

studiepunten op.
·  De uitslagen van de vergadering worden gepubliceerd op de uitslagenpagina, die je vindt 

onder de menuknop Links op de intranetsite.
Contact
e: afstudeercommissie-informatica@hva.nl
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Toetscommissie
De toetscommissie heeft als taak het toetsbeleid en het toetsplan van de opleidingen te 
bewaken.

Change Advisory Board
De Change Advisory Board adviseert het management van de opleidingen over alle voorstel-
len tot wijziging van onderwijsprogramma’s binnen de organisatie.

Centrale medezeggenschapsraad (CMR)
Het hoger onderwijs heeft een eigen medezeggenschapsvorm, die recht moet doen aan de 
bijzondere positie van studenten naast het hogeschoolpersoneel. De centrale medezeggen-
schapsraad van de Hogeschool van Amsterdam heeft 24 zetels: twaalf voor studentleden 
en twaalf voor personeelsleden. Personeelsleden hebben twee jaar zitting in de CMR; voor 
studenten is de zittingsperiode een jaar. De belangrijkste bevoegdheden zijn initiatief-, 
advies- en instemmingsrecht over vele zaken binnen de gehele hogeschool. De uitwerking 
per domein vindt veelal in de domeinraad plaats.
Contact
www.hva.nl/cmr

Domein medezeggenschapsraad (DMR)
Elk domein heeft zijn eigen deelraad. In de deelraad komt het domeinbeleid aan de orde, 
zoals het opleidingsspecifieke deel van de onderwijs- en examenregeling, het jaarlijkse 
activiteitenplan van het domein en de financiële vertaling daarvan in de domeinbegroting.
In de deelraad zijn de studenten en medewerkers van een domein vertegenwoordigd. De 
overlegpartner van de deelraad is de domeinvoorzitter.
Elk jaar vinden in het voorjaar verkiezingen plaats voor de vertegenwoordiging van studenten 
in de CMR en de deelraden. Alle studenten krijgen daarover bericht. Elke student kan zich 
verkiesbaar stellen en heeft stemrecht.
Contact
www.dmr-mci.nl

Kernteam deeltijd
Het kernteam deeltijd is verantwoordelijk voor het aanbod van een samenhangend studie-
programma en de uitvoering daarvan.
Contact
e: i.khaksar@hva.nl

Opleidingsadviesraad
De Opleidingsadviesraad (OAR) van Informatica en Technische Informatica bestaat uit 
deskundigen uit het bedrijfsleven. De OAR geeft advies over het onderwijsprogramma, denkt 
mee over de uitvoering van het onderwijs en de plannen voor de komende jaren.
Contact
e: oar-informatica@hva.nl
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Opleidingscommissie
Het management wordt geadviseerd door de Opleidingscommissie. In deze commissie zitten 
docenten en studenten uit alle jaren van de opleidingen. Zij geven de opleidingen o.a. advies 
over de OER en het onderwijsprogramma. Er is een gemeenschappelijke opleidingscommissie 
voor Informatica (voltijd en deeltijd) en Technische Informatica.
Contact
e: oc-informatica@hva.nl

regLementen

Indeling van het jaar
Een studiejaar is verdeeld in vier periodes van ongeveer tien weken. Elke periode noemen 
we een blok. De eerste zeven weken van een blok zijn lesweken. In week 6 van blok 2, 3 en 4 
vinden de hertentamens van het vorige blok plaats. Week 9 is een roostervrije week waarin 
je je kunt voorbereiden op de toetsweek. In week 10 rond je de studieonderdelen af met een 
toets, presentatie of werkstuk. In het jaarrooster, dat in deze studiegids is opgenomen als 
bijlage, vind je een planning van de blokken, zie bijlage VIII.

Lestijden deeltijd
De lessen van de deeltijdopleiding Informatica zijn geroosterd op de maandag- en woensdag-
avond van 18.30 tot 22.00 uur. Per avond zijn er vier lesuren. De meeste onderwijsmodules 
worden in blokken van twee uur behandeld. Tussen de twee blokken is er een pauze van 
tien minuten.

 Lesuur  Tijden
 1  18.30 - 19.20
 2  19.20 - 20.10
 pauze
 3  20.20 - 21.10
 4  21.10 - 22.00

Informatie over studieonderdelen
In deze studiegids vind je per studiejaar een leerplanschema, waarin je kunt zien wanneer 
welk studieonderdeel gegeven wordt. Direct na de schema’s staat informatie over de vak-
ken zoals een gedetailleerde lesstofomschrijving, de wijze waarop de toetsing plaatsvindt, 
hoeveel studiepunten het vak waard is, door wie en in welk blok het vak gegeven wordt. De 
informatie staat ook op intra.informatica.hva.nl.

Inschrijven tentamens
Voor mondelinge tentamens en toetsen en voor tentamens of toetsen ter afsluiting van 
praktische oefeningen dient de student zich tijdig in te schrijven, op een nader door de 
examencommissie aan te geven wijze.
Voor andere toetsvormen is de student verplicht zich te houden aan de volgende inschrij-
vingsprocedure: 
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1. In- en uitschrijving is uitsluitend mogelijk via SIS in de periode van twee weken die start 
vier weken voor aanvang van de toetsweek en eindigt twee weken voor aanvang van de 
toetsweek;

2. Studenten die zich niet conform 1. voor een tentamen hebben ingeschreven en die deson-
danks willen deelnemen aan een tentamen, dienen zich vóór aanvang van het betreffende 
tentamen bij de voor dat tentamen verantwoordelijke medewerker van het onderwijsbureau 
te melden voor registratie. Deelname is pas mogelijk 20 minuten na de aanvangstijd van 
het tentamen.

Contact
e: a.j.kleijn@hva.nl

Tentamenrooster
In lesweek 6 wordt het tentamenrooster via intranet en het prikbord op de begane grond 
gecommuniceerd. De tentamenlokalen worden een week van tevoren bekendgemaakt. Dit 
is na de sluitingstermijn van de inschrijving zodat studentenaantallen bekend zijn. Voor het 
tentamenrooster ga je naar: 
https://intra.informatica.hva.nl/Links/tentamenrooster/index.xml

Aanwezigheidsplicht
Bij sommige studieonderdelen is aanwezigheid verplicht. Dit wordt bij de informatie over 
de studieonderdelen vermeld. Voor projecten geldt dat wie deelneemt aan een projectgroep 
zich verbindt aan de afspraken die met het projectteam worden gemaakt.

Studiepunten
Een studiepunt staat voor een studiebelasting van 28 uur. In een studiejaar kunnen 60 stu-
diepunten behaald worden. Dit betekent dat er van je verwacht wordt dat je per jaar 1680 
uur aan je studie besteedt. De feitelijke studielast en de hoogte van de beoordeling spelen 
géén rol voor het krijgen van een studiepunt. Je haalt voor een onderdeel alle studiepunten 
of geen. De studiepunten worden zo gelijkmatig mogelijk over het jaar verspreid.

Studium Excellentie en Honoursprogramma
Studenten die meer de breedte in willen tijdens hun studie, kunnen deelnemen aan Studium 
Excellentie. Excellente studenten wordt aan het eind van hun eerste jaar gevraagd of ze deel 
willen nemen aan het programma Studium Excellentie. Hierin worden naast het reguliere 
programma voor alle studenten uit het domein Media, Creatie en Informatie lezingen, 
workshops en excursies aangeboden over het brede terrein dat het domein bestrijkt. Als 
je het programma succesvol afmaakt, krijg je excellentiepunten. Zes voor het tweede jaar. 
In de afstudeerfase kan je dan aan een honoursprogramma deelnemen waar je ook excel-
lentiepunten mee kunt verdienen. Het honoursprogramma start in september 2012. Maak 
je het hele programma af dan krijg je bij je diploma een apart certificaat.
Meer informatie vind je op: http://www.studium-excellentie.info/

Studievoortgang
Practica en theorielessen worden meestal in een blok (tien weken) afgerond. Elke student 
ontvangt na afloop van een blok een overzicht van de behaalde resultaten in dat blok en 
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een bijgewerkt overzicht van zijn studievoortgang. Je studievoortgang wordt nauwkeurig 
bijgehouden. Je kunt je eigen resultaten bekijken in www.sis.hva.nl. 
Het systeem van studievoortgangscontrole legt ook een verantwoordelijkheid bij de student. 
Je dient zelf de resultaten te controleren. Maak je binnen een periode van drie weken na het 
verstrekken van de overzichten geen bezwaar dan worden de studieresultaten definitief. Voor 
het aanvragen van het propedeusecertificaat en het diploma dien jij het initiatief te nemen.

Bindend afwijzend studieadvies
Als je aan het einde van het eerste studiejaar minder dan 50 studiepunten haalt of niet vol-
doet aan de aanvullende eisen zoals deze in de OER staan beschreven, krijg je een bindend 
afwijzend studieadvies (BAS). Het kan zijn dat er een bepaalde reden is waarom je het 
gewenste aantal punten niet behaald hebt, bijvoorbeeld bijzondere familieomstandigheden 
of ziekte. We raden je aan je studie loopbaanadviseur hiervan tijdig op de hoogte te stellen.
Als je na twee studiejaren nog niet in het bezit bent van het propedeusecertificaat, krijg je 
alsnog een bindend afwijzend studieadvies.
Voor studenten die op basis van een EVC - procedure of op basis van een intakegesprek 
een verkort studieprogramma volgen, kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt. Deze 
afspraken zijn individueel, worden per student in het studieprogramma vastgesteld en zijn 
bindend. De eis van het behalen van het propedeusecertificaat geldt overigens wel voor alle 
studenten. Meer over BAS per studiejaar vind je in het studieprogramma.

Studieloopbaanbegeleiding
Je loopbaanadviseur is het eerste aanspreekpunt bij problemen met de studie. Elke student 
krijgt een loopbaanadviseur toegewezen, met wie hij regelmatig contact heeft over de stu-
dievoortgang.
Je kunt zelf naar je begeleider toestappen als je vragen hebt over je studie of over studie-
achterstand, omdat je een of meerdere studieonderdelen mist. Bij hem kun je ook terecht 
met vragen over het plannen van studieactiviteiten. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het 
resultatenoverzicht en bijvoorbeeld van het (digitale) portfoliosysteem, waarin je zelf je 
vorderingen en prestaties bijhoudt.

Studentenstatuut
Als student aan de Hogeschool van Amsterdam heb je bepaalde rechten en plichten. Deze 
staan vastgelegd in het studentenstatuut. Het studentenstatuut ligt ter inzage bij de media-
theken, bij de decanen en is te vinden op www.juridisch.hva.nl.

Onderwijs- en examenregeling (OER)
De onderwijs- en examenregeling van de opleiding is onderdeel van het studentenstatuut 
van de HvA. De OER wordt gepubliceerd op intra.informatica.hva.nl en is gratis verkrijgbaar 
bij het onderwijsbureau. In het eerste en tweede studiejaar wordt de OER tijdens de lessen 
Professionele vaardigheden uitgereikt. 

Klachtenregeling
Uitgangspunt van alle medewerkers is om het werk naar beste weten uit te voeren. Deson-
danks bestaat er de mogelijkheid van fouten en misverstanden. In een dergelijk geval / in 
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dergelijke gevallen wordt aangeraden contact op te nemen met degene die deze fout heeft 
gemaakt c.q. met wie dit misverstand speelt. Niet altijd is dit echter een oplossing. Voor die 
situaties heeft de opleiding een klachtenregeling. Raadpleeg hiervoor de klachtenregeling 
(Bijlage IV).

Aanvraag propedeuse
Als je alle 60 studiepunten van jaar 1 hebt behaald, kun je je propedeuse aanvragen. Dit doe 
je door het daartoe bestemde formulier in te vullen. Dit vind je op https://intra.informatica.
hva.nl/content/Links/formulieren/. Bij de aanvraag lever je bij de cijferadministratie (het 
onderwijsbureau) een kopie van je ID-kaart of paspoort in en een kopie van je cijferlijst 
waarop al je resultaten staan. Tweemaal per jaar vindt er een propedeuse-uitreiking plaats.

Aanvraag diploma
Als je aan alle studieverplichtingen en afstudeeropdracht hebt voldaan, kun je je diploma 
aanvragen. Dit doe je door het formulier Aanvraag bachelordiploma in te vullen en dit te 
voorzien van een handtekening van de opleidingsmanager en een print van je cijferlijst. Dit 
formulier met je behaalde cijfers lever je in bij de cijferadministratie. Je vindt het formulier 
op https://intra.informatica.hva.nl/content/Links/formulieren/. Driemaal per jaar vindt er 
een diploma-uitreiking plaats. 

Beëindiging studie
Nadat je alle studieonderdelen behaald hebt, moet je je uitschrijven via de studielink. Als je 
wilt stoppen met je studie, vraag je bij je loopbaanadviseur een exitgesprek aan. Je moet je 
ook dan uitschrijven via Studielink: www.studielink.nl.
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4. Toelating en inschrijving
Met alle kandidaat-studenten wordt een intakegesprek gehouden. Doelstelling van dit ge-
sprek is om:
- de kandidaat-student een helder en reëel beeld te geven van de studie en zodoende hem/ 

haar te helpen een goed gefundeerd besluit te nemen over het wel of niet volgen van de 
opleiding,

- waar nodig de toelaatbaarheid van de student te bespreken en waar mogelijk op basis van 
de persoonlijke situatie van de student een voorstel voor een eigen studieprogramma voor 
hem/ haar op te stellen en het ter goedkeuring aan de examencommissie voor te leggen,

- de verwachtingen van de kandidaat-student en de opleiding op elkaar af te stemmen, dit 
in de vorm van een wederzijdse inspanningsverplichting om een succesvolle studie te 
realiseren,

- op basis hiervan een persoonlijk dossier voor de student op te stellen.

Toelating
Een voorwaarde voor de toelating is dat de kandidaat-student werkzaam is op minimaal 
mbo-niveau en voornemens is (in ieder geval vanaf het tweede studiejaar) binnen de ICT-
sector te gaan werken.
Verder dient de kandidaat-student op basis van zijn/ haar vooropleiding of achtergrond 
toelaatbaar te zijn.
1. Toelating op basis van vooropleiding.
 Kandidaat-student dient in het bezit te zijn van een havo- of vwo-diploma, mbo-diploma 

niveau 4 of een gelijkwaardig Nederlands of buitenlands diploma (in het laatste geval dient 
de student bovendien in het bezit te zijn van het diploma Staatsexamen NT2 programma 2)

2. Op basis van toelatingsexamens.
 Potentiële studenten die 21 jaar of ouder zijn en niet in het bezit zijn van één van de 

genoemde diploma’s, worden toegelaten mits zij voldoen aan de onderstaande drie eisen:
- voor het toelatingsexamen Nederlands slagen (studenten met een buitenlandse voor-

opleiding dienen in het bezit te zijn van het diploma Staatsexamen NT2 programma 2),
-  voor het toelatingsexamen wiskunde slagen,
-  voor het toelatingsexamen Engels slagen.

 De opleiding informatica organiseert een aantal cursussen voor het bijspijkeren van de 
wiskundekennis. Eén van deze cursussen is een cursus waarbij de kandidaat-student via 
een elektronische leeromgeving de lesstof doorneemt en zichzelf kan toetsen. 

 Voor uitgebreide informatie: www.hva.nl/toelating/toelatingsexamens_21.htm
3. Toelating op basis van een assessment.
 Een kandidaat student die al binnen de ICT-sector werkzaam is op een hoger niveau dan 

mbo, kan ook op basis van een EVC-assessment toegelaten worden tot de opleiding. Bij het 
assessment wordt onderzocht of de kandidaat student over de kwaliteiten of competenties 
beschikt om de opleiding succesvol te kunnen volgen. 

 De uitkomst van het assessment wordt in de vorm van een adviesrapport aangeboden aan 
de examencommissie die de uiteindelijke beslissing neemt.

 Hiervoor kun je contact opnemen met het EVC-centrum van de HvA www.evc.hva.nl.
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Verkorten van de studieduur
Er zijn mogelijkheden voor een deel van de studie vrijstelling te verkrijgen waardoor de 
studie sneller kan worden afgerond. Ook is het mogelijk om voor een deel van de studie een 
alternatief programma te volgen.

Mogelijkheden om toegang te krijgen tot de verkorte opleiding zijn:
1.  Vrijstellingen op basis van behaalde diploma’s en certificaten.
 Wanneer je relevante certificaten hebt of een relevante studie hebt gevolgd aan een andere 

onderwijsinstelling, en je op basis hiervan een verkort programma wilt volgen, kun je dit 
tijdens het intakegesprek aangeven. Er wordt dan een procedure gestart, waarin wordt 
beoordeeld in hoeverre je kennis en ervaringen aansluiten bij de eindcompetenties van 
de opleiding. Afhankelijk van de uitkomst en op basis van de toegekende vrijstellingen 
en je eigen wensen wordt een op maat gesneden voorstel verkort studieprogramma voor 
je samengesteld. Dit voorstel studieprogramma wordt vervolgens ter goedkeuring aan de 
examencommissie voorgelegd.

2. Verzoek om een assessment in het kader van erkenning van verworven competenties (EVC).
 Een verzoek om een EVC-assessment is mogelijk wanneer je met de opleiding wilt begin-

nen en een aantal jaren op hbo-niveau hebt gewerkt en je meent op basis van je werk dat je 
voor een aanzienlijk deel van de opleiding vrijstelling verdient. Bij het EVC-centrum dien 
je een verzoek in voor een EVC-assessment. Voor meer informatie over je mogelijkheden 
kun je kijken op www.evc.hva.nl.

3.  Verzoek om vrijstelling voor een vak.
 Ook nadat je met de studie begonnen bent, kun je voor een onderdeel vrijstelling aanvra-

gen. Informatie over de procedure voor aanvraag vrijstelling vind je in deze gids bij loket 
deeltijd in hoofdstuk 3 en op www.intra.informatica.hva.nl.

Procedure voor inschrijving
Je kunt je via www.studielink.nl inschrijven. Mocht je nog geen intakegesprek met de op-
leiding hebben gevoerd word je gevraagd om je Curriculum Vitae op te sturen en je wordt 
uitgenodigd voor een gesprek. Daarna ontvang je (binnen enkele weken) een brief van de HvA 
met het verzoek een aantal documenten op te sturen. Na ontvangst van de documenten en 
nadat je inschrijving geregeld is, inclusief betaling collegegeld, worden je collegekaart, en je 
inlogaccount naar je verstuurd. Dit kan vier tot zes weken duren. Om er zeker van te zijn dat 
je voor aanvang van de studie je collegekaart en je account ontvangt, moet je je uiterlijk in juni 
inschrijven. Voor vragen over je inschrijving, kun je terecht bij het callcenter van de Centrale 
Studentenadministratie, t: 020 595 2790 (bereikbaar van 9.00-17.00 uur) of een e-mail sturen 
naar het Studenten Service Centrum: ssc-lwb@hva.nl. Antwoord op veelgestelde vragen vind 
je in de FAQ op de website http://www.hva.nl/een-studie-kiezen/aanmelden-en-inschrijven/.
Wanneer je je kort voor aanvang van het studiejaar inschrijft, raden we je aan ook direct 
contact op te nemen met de opleiding via informatica@hva.nl en 020-5951610.

Introductiedag
De eerste lesdag vindt plaats op de eerste maandag in september. Op deze dag beginnen we 
om 18.00 met een introductieprogramma waarbij je alle relevante informatie krijgt en met 
docenten en medestudenten kennismaakt.
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5. Algemene informatie over de opleiding
De deeltijdopleiding Informatica biedt onderwijs aan studenten die naast hun werk een 
deeltijdstudie volgen. In principe zijn alle studenten van de opleiding werkzaam binnen de 
ICT-sector en volgen zij de opleiding om hun loopbaan positief te beïnvloeden. Tijdens je 
studieperiode verwerf je zowel binnen de opleiding als op het werk kennis en vaardigheden.
Studie en werk kunnen elkaar voeden en inspireren. Het onderwijsprogramma is dan ook 
gericht op kennisontwikkeling in en met de praktijk.
De studenten hebben in het algemeen vóór het begin van de opleiding affiniteit met het vak-
gebied, hoewel dit per student verschilt. De studenten onderscheiden zich in vooropleiding, 
functie, leeftijd en ambitie. Bij het onderwijsconcept en de organisatie van het onderwijs is 
met de kenmerken en de verwachtingen van de studenten rekening gehouden.
Van de student wordt verwacht naast de twee lesavonden (8 uur per week) 10 tot 12 uur per 
week aan de studie te besteden.
Vakinhoudelijk blijft de opleiding zichzelf voortdurend vernieuwen en vinden bijstellingen 
en verbeteringen aan het studieprogramma plaats. Door de structuur van het onderwijs kun-
nen de veranderingen gemakkelijk worden doorgevoerd en is het voor de student mogelijk 
om een individueel programma te volgen.

Leerplan van de opleiding
De deeltijdopleiding Informatica biedt een ICT-brede bacheloropleiding aan met ruimte 
voor eigen keuzes.
Het vakgebied Informatica is in drie hoofdrichtingen verdeeld: Software Engineering (SE), 
System and Network Engineering (SNE) en IT-Management (ITM). Daarnaast wordt uit-
gebreid aandacht besteed aan je professionele vaardigheden.
Per richting zijn drie niveaus gedefinieerd:
·  Niveau 1, basis: aan het eind van het propedeusejaar heeft een student kennis en compe-

tenties op niveau 1 van de drie bovenstaande hoofdrichtingen verworden.
·  Niveau 2, professional: de drie hoofdrichtingen worden in semesters 3, 4 en 5 thematisch 

aangeboden op niveau 2.
·  Niveau 3, expert: in het tweede semester van jaar 3 (semester 6) worden de drie hoofdrich-

tingen parallel op niveau 3 aangeboden.
Een student moet alle ICT-richtingen beheersen op niveau 2 en één van de richtingen op 
niveau 3.
Door de introductie van themasemesters is de samenhang tussen de modules binnen een 
semester gewaarborgd. Daarnaast kan hiermee sneller ingespeeld worden op relevante 
ontwikkelingen in het beroepenveld. Bovendien leent deze structuur zich optimaal voor 
het aanbod van verkorte routes aan studenten die al op een bepaald gebied over voldoende 
competenties op hbo-niveau beschikken.
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Studiejaar 1 Parallel aanbod van de verschillende ict-richtingen op niveau 1
Professional Skills

Werkervaring 
jaar 1

Studiejaar 2 Themasemester SNE
Een samenhangend programma 
modules System and Network 
Engineering op niveau 2
Professional Skills 

Themasemester SE
Een samenhangend programma 
modules Software Engineering 
op niveau 2
Professional Skills 

Werkervaring 
jaar 2

Studiejaar 3 Themasemester ITM
Een samenhangend programma 
modules IT Management op 
niveau 2
Professional Skills 

Verdieping
Keuze uit de drie thema’s op 
niveau 3
 

Werkervaring 
jaar 3

Studiejaar 4 Minor Afstudeerproject

Voor de module “minor” bestaat een groot aanbod van mogelijkheden waarbij je je verder 
kunt specialiseren in een ICT-onderwerp (verdiepingsminor). Ook kun je je oriënteren op 
een niet ICT-onderwerp dat voor je loopbaanontwikkeling relevant is (verbredingsminor).
Daarnaast kun je je oriënteren op een vervolgstudie (schakelminor). Voor een gedetailleerde 
indeling en invulling van het leerplan verwijzen we naar de korte beschrijvingen van de 
vakken die per studiejaar in deze gids zijn opgenomen.

InformatIcaoPLeIDIng en BeroePsDomeInen

Beroepsprofielen
De deeltijdopleiding Informatica van de Hogeschool van Amsterdam onderscheidt de vol-
gende drie belangrijkste beroepsprofielen:
- System and Network Engineer
- Software Engineer
- IT Manager

System and Network Engineer
Het domein System and Network Engineering ligt op het snijvlak van informatietechnologie 
en telecommunicatie. Er worden opdrachten uitgevoerd waar besturingssystemen, netwerk-
protocollen, internet en intranet de hoofdrol spelen.
Een System and Network Engineer is verantwoordelijk voor ontwerp, implementatie, beheer 
en onderhoud van de computer/netwerkinfrastructuur van bedrijven. Deze infrastructuur 
heeft een netwerkcomponent en een systeemcomponent en tegenwoordig valt daar steeds 
vaker ook de interne en externe telecommunicatie onder (bijvoorbeeld in de vorm van IP 
telefonie). Afhankelijk van het type bedrijf kan daarbij de nadruk liggen op de systemen of 
juist op de netwerkcomponenten van de infrastructuur.

Software Engineer
De Software Engineer is gericht op het analyseren, ontwerpen, bouwen en implementeren 
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van softwaresystemen ten behoeve van de efficiëntie en effectiviteit van bedrijfsprocessen.
In het traject van de ontwikkeling van nieuwe softwaresystemen speelt de gebruiker een 
steeds belangrijkere rol. De Software Engineer moet dus een gezonde portie communica-
tievaardigheid meenemen om de wensen van de klant te achterhalen en ze te vertalen in 
een gebruiksvriendelijk eindproduct. Belangrijke begrippen uit de wereld van de Software 
Engineer zijn objectoriëntatie, UML, programmeren, rapid application development, DSDM, 
casetools, relationele databases en internet.

IT Manager
Het beroepsdomein IT management is opgebouwd met het oog op drie duidelijk omschre-
ven beroepsprofielen te weten: ICT Architect, IT Service Manager en Business Information 
Manager.
De ICT Architect bewaakt en beheert de principes die leiden tot uitgangspunten, regels, 
richtlijnen en standaarden over de manier waarop een onderneming haar informatievoor-
ziening vorm geeft en gebruikt. De ICT Architect bewaakt de ICT-architectuur in projecten, 
infrastructuur en applicaties. Een architect, die een veranderproject moet leiden, dient ver-
andermanagementvaardigheden te hebben. Een architect die een project leidt, moet project-
managementvaardigheden hebben. Beide beroepsrollen vragen uitgebreide interpersoonlijke 
vaardigheden, een goed inzicht in algemene ICT-technieken en bedrijfskundige aspecten.
De IT service manager richt zich op de bedrijfskundige en informatiekundige aspecten 
van informatie- en communicatietechnologische beheersprocessen. Informatiesystemen 
in bedrijven worden van een steeds grotere complexiteit die om beheersing vraagt. Een 
veelheid van software in duizend-en-een verschillende versies, een machinepark met zeer 
uiteenlopende configuraties, verschillende bedrijfsnetwerken, dat alles vraagt om iemand 
die overzicht over het geheel houdt. Belangrijke begrippen voor de IT Service Manager zijn 
kwaliteit, verandermanagement, service level agreements, versie- en configuratiebeheer. Hij 
heeft een breed overzicht over het gehele vakgebied en is een uitstekende communicator.
De Business Information Manager richt zich op de bedrijfskundige en informatiekundige 
aspecten van informatie- en communicatietechnologische toepassingen binnen de bedrijfs-
processen. De Business Information Manager speelt de rol van bruggenbouwer tussen be-
drijfsvoering en informatiesysteem. Hij heeft inzicht in de organisatie van het bedrijf en in de 
informatiestromen in dat bedrijf en weet die twee met elkaar in overeenstemming te brengen 
en al of niet door het inzetten van informatietechnologie. De Business Information Manager 
heeft goed inzicht in de (on)mogelijkheden van de techniek. Hij heeft brede kennis op het 
gebied van informatica, maar onder andere ook op het gebied van (verander)management, 
bedrijfseconomie en bedrijfsorganisatie. Vanzelfsprekend zijn de vaardigheden om met 
mensen om te gaan uitstekend ontwikkeld.
Het curriculum is vanaf blok 1, jaar 1 rond deze beroepsprofielen opgebouwd. In de afstu-
deerfase kunnen studenten zich specialiseren in een van deze beroepsprofielen door middel 
van projecten en de afstudeerstage.

Relatie met het bedrijfsleven
Met toonaangevende IT-bedrijven, zoals KPN, Capgemini, PinkRoccade, Logica, Deloitte, 
maar ook met vele kleinere bedrijven, hebben wij samenwerkingscontracten gesloten die 
ervoor zorgen dat wij als opleiding op de hoogte blijven van de trends en ontwikkelingen 
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in het bedrijfsleven. De studenten profiteren van deze samenwerking: vertegenwoordigers 
van het bedrijfsleven verzorgen gastcolleges, nemen deel aan projecten, fungeren als externe 
deskundige in jury’s en op afstudeerzittingen.

Internationalisering
Het beroepenveld waarvoor Informatica opleidt, krijgt steeds meer een internationaal ka-
rakter. Daarom zien wij internationalisering als een belangrijk aspect. De internationale 
sfeer binnen onze opleidingen komt tot uiting in een aantal Engelstalige projecten die de 
studenten uitvoeren. In die projecten komen de opdrachtgevers uit het buitenland en is de 
communicatie in het Engels. Ook het gebruik van Engelse studieboeken is zeer gewoon en 
natuurlijk de toepassing van het internet. Tevens is er de mogelijkheid om mee te doen aan 
een aantal tweeweekse internationale projecten met studenten uit verschillende landen.
Kijk voor meer informatie op de intranetsite (studie en stage in het buitenland) of informeer 
bij mevrouw M. Nijenhuis, e-mail: m.l.c.nijenhuis-stelder@hva.nl.

Projectmatig werken
Projectmatig werken is in het werkveld van de ICT de dominante organisatievorm. Deel-
tijdstudenten zijn hierdoor op het werk vaak betrokken bij projecten. De opleiding biedt 
de deeltijders daarbij op twee vlakken ondersteuning. Tijdens de onderwijsmodules PROF 
(Professional Skills) wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de algemene, niet-technische 
beroepsvaardigheden, die noodzakelijk zijn om op een professionele wijze binnen een project-
team te kunnen functioneren. Verder zijn er in het programma twee projecten opgenomen 
waarbij de student de vakkennis en technische beroepsvaardigheden kan toepassen en 
verwerven. De opleiding realiseert zich dat niet alle kennis via een project verworven kan 
worden. Vandaar dat er gedurende de gehele opleiding studieonderdelen worden aangeboden 
waarin theoretische concepten, trainingen en practica centraal staan. Ook zijn er modules 
opgenomen, gericht op onderzoek- en adviesvaardigheden.

Diploma en vervolgstudie
Afgestudeerden van de opleiding Informatica krijgen de bachelortitel: bachelor of ICT. De 
bachelortitel is een uitvloeisel van de landelijke invoering van de bachelor- en masterstruc-
tuur in hoger en wetenschappelijk onderwijs, waarmee Nederland aansluiting zoekt bij de 
rest van Europa. Desgewenst kan in plaats van deze bachelortitel de titel ingenieur (ing.) 
gevoerd worden.
De samenwerking tussen de opleiding Informatica en het onderwijsinstituut Informatie-
wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam heeft geleid tot een tweetal masterop-
leidingen: Software Engineering en System and Network Engineering. Deze masters zijn 
toegankelijk voor alle studenten met een afgeronde universitaire bacheloropleiding in de 
informatica, alsmede voor gemotiveerde en getalenteerde studenten met een hbo-diploma 
in de (Technische) Informatica. Voor deze twee masters ben je na je afstuderen en na het 
succesvol afronden van een intakegesprek direct toelaatbaar. Daarnaast is er nog een groot 
aantal masters waaraan je kunt deelnemen via een speciaal schakelprogramma. Studenten die 
een vervolgstudie ambiëren, kunnen daarmee bij de keuze van de minor rekening houden.
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6. Studieprogramma Informatica deeltijd
In dit hoofdstuk vind je een beschrijving van het gehele studieprogramma van de deeltijdop-
leiding Informatica. Eerst wordt een aantal onderdelen toegelicht die in meerdere studiejaren 
worden aangeboden. Daarna wordt per leerjaar het onderwijsprogramma toegelicht.
Telkens tref je achtereenvolgens een inleiding met een leerplanschema en informatie over 
alle studieonderdelen, zoals de plaats in het leerplan, de werkwijze, de lesstof, toetsing en 
studiemateriaal. Van bijna al deze onderdelen bestaan webpagina’s, waarop nog veel meer 
informatie staat. Je kunt de competenties voor onze opleidingen terugvinden in de compe-
tentietabel in bijlage III en aan het eind van iedere studieonderdeelbeschrijving.

Professional Skills
De constatering dat sociale en communicatieve vaardigheden, projectvaardigheden, on-
derzoek- en adviesvaardigheden tot de belangrijkste competenties van de informaticus 
behoren, heeft geleid tot een programma dat we Professional Skills (PROF) noemen. Het 
bedrijfsleven verwacht van de informaticabachelor professionele vaardigheden die uitstij-
gen boven vakkennis. Het zijn vaardigheden om zijn vakinhoudelijke kennis te delen met 
anderen, met zowel collega’s als met niet-vakgenoten. Dit vereist dat hij in staat moet zijn 
om te communiceren en te presenteren - zowel schriftelijk als mondeling - en dat hij over 
de vaardigheden beschikt in projecten te functioneren - deze bij voorkeur zelfs te leiden - 
en dat hij daarnaast over de vaardigheden beschikt oplossingen te bedenken voor nieuwe 
automatiseringsproblemen en ook dat hij over de vaardigheid beschikt om kennis en kunde 
in de voortdurend en snel veranderende ICT-wereld toe te passen en die kennis en kunde 
bovendien up-to-date te houden. Naast de genoemde vaardigheden komen in dit programma 
aan de orde: zelfreflectie, morele en ethische kwesties, maar ook studieloopbaanplanning. De 
modules PROF worden in de eerste vijf semesters van de opleiding aangeboden en hebben 
steeds een binding met de onderwijsmodules die tijdens het semester aangeboden worden.

Werkervaring
Studenten van de deeltijdopleiding Informatica dienen in de ICT-sector werkzaam te zijn. 
De student verwerft tijdens zijn opleiding kennis en competenties en past deze toe op het 
werk. De opleiding wordt gezien als een middel om de loopbaanontwikkeling van de student 
te bevorderen en de loopbaanperspectieven te vergroten. Uitgangspunt is dat de student in 
de loop van de opleiding in zijn loopbaan groeit, van (minimaal) mbo-niveau in het eerste 
studiejaar naar hbo-niveau in het laatste jaar van de studie.
Tijdens de module Werkervaring legt de student een verband tussen de prestaties die hij op 
het werk verricht en datgene wat hij daarvan leert enerzijds en de studieactiviteiten en de 
daaraan gekoppelde leereffecten anderzijds. Het doel van de module Werkervaring is dat 
de student zich bewust wordt van de competenties en zijn leerproces -tijdens de opleiding 
en op het werk - in de termen van het verwerven van competenties op hbo-niveau in de 
ICT-sector. Daarnaast is het van belang dat de student deze ontwikkeling inzichtelijk maakt.
Het eerste Werkervaringsrapport wordt in het derde blok van het eerste studiejaar ingediend. 
De student schrijft een rapport op basis van een format (zie: https://intra.informatica.hva.
nl onder Deeltijd Informatica, Formulieren) en levert dit samen met het vereiste bewijsma-
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teriaal in. Het rapport wordt tijdens een individueel gesprek van een team docenten met de 
student besproken en de student ontvangt een schriftelijke terugkoppeling. Het rapport en 
de terugkoppeling vormen dan de basis van de werkontwikkeling van de student. Daarna 
vult de student in de loop van het tweede en derde jaar (aan het einde van ieder semester) 
het document aan en levert het ter bespreking in bij de opleiding. Telkens wordt de student 
uitgenodigd voor een gesprek en terugkoppeling. De beoordeling is gebaseerd op de prestatie 
van de student (kwaliteit van de rapportage en bewijs van de verworven competenties) en 
de mate van bewustwording van het leerproces.

Bedrijfspunten
Studenten kunnen voor allerlei activiteiten waarvan de uitvoering een positief effect voor 
de opleiding heeft en een passend leereffect voor de student oplevert, studiepunten krijgen 
(maximaal 2 studiepunten). Dit kan in de vorm zijn van het deelnemen aan voorlichtings-
bijeenkomsten, het ondersteunen bij de ontwikkeling van een vak, het verzorgen van onder-
wijs aan jongerejaars, het volgen van een externe cursus en het rapporteren daarover. Deze 
studiepunten noemen we bedrijfspunten.
Bedrijfspunten zijn bij het onderwijsonderdeel Verdiepingsthema ondergebracht in het derde 
studiejaar. Studenten kunnen ervoor kiezen om deze punten eerder in de opleiding te halen:
·  Je kunt zelf een opdracht bedenken en het aan je loopbaanadviseur (LA) voorleggen. Je 

kunt het ook eerst met een andere docent bespreken en afspreken dat hij studiepunten 
toekent. Maar ook in dit geval is het nodig om je LA hiervan op de hoogte te stellen.

·  Je kunt ook reageren op de oproep van een docent die op zoek is naar studenten die in het 
kader van bedrijfspunten een opdracht uitvoeren. Stel ook je LA op de hoogte.

·  Je kunt zelf een idee voorstellen bij loket Deeltijd of je vraagt aan dit loket of het opdrachten 
heeft voor bedrijfspunten (zie loket Deeltijd onder Commissies).

Als je een van de opdrachten wil doen, neem je contact op met de docent die de opdracht 
op de site heeft gezet. In principe wordt deze docent de opdrachtgever voor de uitvoering en 
dus voor de toekenning van studiepunten. Je kunt dan voor de uitvoering van de opdracht 
met hem de nodige afspraken maken. Ook in dit geval moet je je LA op de hoogte stellen.

Afstudeeropdracht
De studie sluit je af met een afstudeeropdracht die je uitvoert in het bedrijf waar je werkzaam 
bent. De student wordt in dit laatste deel van zijn opleiding beschouwd als een (junior) 
ICT-professional.
Wanneer een student wenst te beginnen aan zijn afstudeeropdracht, dient hij te voldoen 
aan een aantal eisen. Deze eisen zijn in detail beschreven in de OER. De OER vind je op de 
intranetsite en krijg je in de eerste maanden van de opleiding uitgereikt op papier.

ProPeDeuse

Toelichting op het studieprogramma
In de propedeuse krijg je een beeld van het gehele vakgebied van de informatica waarbij 
vooral de hoofdrichtingen Software Engineering (SE), System and Network Engineering 
(SNE) en IT Management (ITM) aan bod komen.
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In de tweede helft van het eerste studiejaar is er een groot project voorbereid. In dat project 
vindt groepswerk plaats, maar er zijn ook lesactiviteiten in klassenverband. Zo wordt er 
vakinhoudelijke kennis overgedragen in workshops en trainingen e.d. Uitgangspunten zijn 
uiteindelijk op te leveren eindproducten zoals een analyserapport, een complete applicatie, 
een nieuwe website of een operationeel netwerk. 
Een aantal vakken wordt in de vorm van een cursus gegeven. De andere vakken worden 
weer parallel aan het project gegeven en die hebben dus een langere looptijd. Een veelheid 
van werkvormen dus.
Naast dit programma loopt gedurende het hele jaar het programma Professional Skills 
(PROF) waarin aandacht is voor projectvaardigheden en communicatieve vaardigheden 
en ook voor studieloopbaanbegeleiding. Het PROF-programma heeft een omvang van 12 
studiepunten en geeft ook ondersteuning aan het project.
Steeds ben je bezig met het verwerven van de (deel)competenties die je nodig hebt om een 
goede hbo-informaticus te worden.

Bindend Afwijzend Studieadvies (BAS)
Je dient in het eerste jaar (dat eindigt op 31 augustus 2013) tenminste 50 studiepunten be-
haald te hebben waaronder in ieder geval het vak Programming Principles (4 studiepunten).
De precieze eisen staan ook in de OER. Als je niet aan de hierboven omschreven eisen vol-
doet, krijg je een BAS. Dat betekent dat je het volgende studiejaar de opleiding niet bij ons 
mag voortzetten. Het kan zijn dat er een bepaalde reden is waarom je het gewenste aantal 
punten niet behaald hebt. Wij raden je in dat geval aan tijdig je loopbaanadviseur en de 
decaan hiervan op de hoogte te stellen. Als je na twee studiejaren nog niet in het bezit van 
het propedeusecertificaat bent, volgt alsnog een bindend afwijzend advies.

Propedeusecertificaat
Als je alle 60 studiepunten van het propedeuseprogramma hebt behaald, dien je je propedeu-
secertificaat aan te vragen. De feestelijke uitreiking van deze certificaten vindt in september 
(na de herkansingen) plaats. Zie voor de data het jaarrooster, achter in de studiegids, bijlage 
VIII.
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Leerplanschema propedeuse 

1e semester 2e semester

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

Professionele 
vaardigheden 1.1
3 stp

Professionele 
vaardigheden 1.2
3 stp

Professionele 
vaardigheden 1.3
3 stp

Professionele 
vaardigheden 1.4
3 stp

Databases 
Conceptueel
3 stp

Databases Fysiek

3 stp

Project Automatiseren Sportschool

10 stp

Programming 
Principles
 4 stp

Inleiding 
Datacommunicatie
3 stp

Object Oriented 
Programming
4 stp

Computer 
Architectuur
3 stp

 ITIL 
 3 stp 

Discrete Wiskunde
3 stp

Werkervaring Propedeuse
12 stp
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Studieonderdeel:  computer architectuur  
Blok:  4  Studiejaar:  1
Studiepunten:  3  Docent:  Ruud Slokker

Doelstelling
In dit vak leer je de werking van een computer op registerniveau kennen.
Plaats in het leerplan
Dit vak legt de basis voor System and Network Engineering (SNE).
Werkwijze
Hoorcolleges.
Lesstof
Het binaire en hexadecimale talstelsel, twee complement representatie, IEEE floating point 
formaten, een stukje geschiedenis van de computer, de Von Neumann cyclus, de belang-
rijkste onderdelen van de CPU (ALU, status register, program counter), stackpointer en 
stackgeheugen, interrupts, compiler, linker, pipelining, direct memory access, principe van 
cache (temporele en spatiale lokaliteit) verschillende soorten geheugen (flash, sram, dram, 
eeprom), direct mapped cache, set associatieve cache, basisbegrippen en functies van een 
operating system (kernel, scheduler, virtueel geheugen, processen, threads e.d.).
toetsing
Schriftelijk tentamen.
studiemateriaal
Verplicht:
Dijkstra, Computers, Wolters Noordhoff ISBN 9789001267070.
Materiaal in de bijbehorende map op de site van de elektronische leeromgeving.
competenties
Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties: hard skills S.O2, S.R1, H.An1, 
H.Ad1, H.O1; soft skill Z2.
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Studieonderdeel:  Databases conceptueel  
Blok:  1  Studiejaar:  1
Studiepunten:  3  Docent: Ellen Waterman

Doelstelling
Aan de hand van kleine casussen leer je de informatiebehoefte herkennen en vertalen naar 
een conceptueel informatiemodel. Een informatiemodel is onderdeel van een functioneel 
ontwerp. Tevens leer je hoe je dit informatiemodel kunt omzetten in een tabelstructuur van 
een relationele database. Een relationele database is vaak een belangrijk component in een 
(informatie)systeem.
Plaats in het leerplan
Informatiemodellering en het maken van een databaseontwerp is een belangrijk onderdeel 
van het ontwikkelen van een informatiesysteem dat in de projecten van Software Enginee-
ring aan bod komt.
Werkwijze
Practicum met inleidende presentaties over de theorie en de modelleermethode.
Lesstof
Dit vak geeft inzicht in:
- de concepten van relationele databases
- het ontwerpen van relationele databases
- de principes van relationele databases (tabellen, sleutels, integriteitsregels)
- het opstellen van een conceptueel datamodel
- het opstellen van een Informatie Grammatica Diagram (IGD) met behulp van Fully Com-

munication Oriented Information Modelling (FCO IM).
toetsing
Practicumopdrachten moeten met een voldoende worden afgerond.
Schriftelijk gesloten boek tentamen over de behandelde stof.
Het eindcijfer is het cijfer voor het tentamen.
studiemateriaal
Verplicht:
L.Wiegerink e.a., Relationele databases en SQL, ISBN 9789039522219.
Aanbevolen:
G. Bakema e.a., Volledig communicatiegeoriënteerde Informatiemodellering, ISBN
9026723164.
competenties
Dit vak levert een bijdrage aan de volgende competenties: S.An1, S.O1, S.R1.
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jaar 1

Studieonderdeel:  Databases fysiek  
Blok:  2  Studiejaar:  1
Studiepunten:  3  Docent:  Ellen Waterman

Plaats in het leerplan
Het gebruiken van een database is een belangrijk onderdeel van diverse projecten in de 
opleiding, o.a. het project PAS in de propedeuse. Dit studieonderdeel bouwt voort op de 
module Databases Conceptueel.
Werkwijze
Practicum met inleidende presentaties over de theorie van normaliseren en het gebruik 
van SQL.
Lesstof
- De principes van genormaliseerde relationele databases
- De definitie daarvan met behulp van SQL (tabellen, sleutels, integriteitsregels, actieregels, 

checks)
- Het manipuleren en ophalen van gegevens met behulp van SQL.
- Data Definition, Manipulation en Retrieval.
toetsing
Practicumopdrachten moeten met een voldoende worden afgerond.
Schriftelijk tentamen over de behandelde stof.
Het eindcijfer is het cijfer voor het tentamen.
studiemateriaal
Verplicht:
L.Wiegerink e.a., Relationele databases en SQL, ISBN 978903922219.
competenties
Dit vak levert een bijdrage aan de volgende competenties: S.R1, S.B1.
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jaar 1

Studieonderdeel:  Discrete Wiskunde  
Blok:  4 Studiejaar:  1
Studiepunten:  3  Docent:  Robert Meijeringh

Doelstelling
Je leert nadenken over redeneren en op welke manier dat mag. Je leert eenduidig en helder 
formuleren en dat is een van de belangrijkste doelstellingen van (discrete) wiskunde. Het 
vak scherpt je analytisch denkvermogen.
Plaats in het leerplan
Discrete Wiskunde is ondersteunend voor de gehele opleiding tot informaticus, maar in 
het bijzonder voor de vakken m.b.t. programmeren en databases uit het tweede jaar. Het 
onderwerp relaties ondersteunt daarbij het onderwerp relationele databases.
Werkwijze
Elke week 2 lesuren. Naast behandeling van de theorie, worden opgaven gemaakt bij voorkeur 
in dialoog met de studenten.
Lesstof
Discrete Wiskunde behandelt:
- Logica
- Verzamelingen
- Relaties
- Functies
- Bomen
De exacte lesstof wordt door de docent bekendgemaakt.
toetsing
Schriftelijke toets met opgaven.
studiemateriaal
In overleg met docent.
competenties
Dit vak levert een bijdrage aan de volgende competentie: Z2.
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jaar 1

Studieonderdeel:  Inleiding Datacommunicatie  
Blok:  2 Studiejaar:  1
Studiepunten:  3  Docent:  Arnim Eijkhoudt

Doelstelling
De student moet na afloop van dit vak een goed beeld hebben hoe datacommunicatie wordt 
gerealiseerd door gebruik van protocollen. Verder verkrijgt de student inzicht in een aantal 
veelvoorkomende principes van datacommunicatie, zoals circuit switching, packet switching 
en het stapelen van protocollen. Tenslotte zal de student vertrouwd worden gemaakt met 
een aantal specifieke netwerkprotocollen.
Plaats in het leerplan
Het vak Inleiding Datacommunicatie legt de basis voor de vervolgvakken in het SNE-
themasemester van het tweede jaar en het SNE-verdiepingssemester in het derde jaar. Daar 
zal dieper worden ingegaan op onderdelen als Local Area Networks, TCP/IP en Wireless 
Networks.
Werkwijze
Hoorcolleges waarin de theorie wordt behandeld.
Lesstof
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
- Een algemene introductie waarin begrippen als circuit switching, packet switching en 

stapeling van protocollen worden behandeld;
- Protocollen uit de toepassingslaag zoals:

·  HTTP voor web browsing,
·  FTP voor file transfer,
·  SMTP, POP3 en IMAP voor e-mailtoepassingen en
·  DNS, voor het gebruik in URL’s en e-mailadressen (omzetting naar IP-adressen).

toetsing
Schriftelijk tentamen.
studiemateriaal
Verplicht:
Presentatiemateriaal dat op het intranet beschikbaar worden gesteld.
Aanbevolen:
A customised edition of Computer Networking: A Top-Down Approach: 5th Edition, ISB 
978-1-84959-445-5.
Kurose & Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach: International Edition, 4th 
Edition, ISBN13: 978-0-32151-325-0.
De oorspronkelijke (Engelstalige) uitgave wordt aanbevolen.
competenties
Hard skill I.An2.
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jaar 1

Studieonderdeel:  ItIL  
Blok:  2  Studiejaar:  1
Studiepunten:  3  Docent:  Bert Rengelink

Doelstelling
Na afloop van dit vak ben je in staat:
-  Het belang te beschrijven van een systematische aanpak van het beheer van IT-dienstver-

lening;
-  ITIL (Information Technology Infrastructure Library) te herkennen als referentiemodel 

voor beheer en exploitatie;
-  De algemene basisbegrippen en uniforme terminologie van de processen voor operationeel 

beheer en exploitatie van de IT-infrastructuur te hanteren.
Plaats in het leerplan
In het eerste jaar, ondersteunend voor het project.
Werkwijze
Hoorcolleges.
Lesstof
In het college worden de volgende onderwerpen behandeld:
-  het belang van kwaliteit in de IT-dienstverlening
-  het bereik en doel van ITIL
-  ITIL als referentiemodel
-  de Service Support processen: Configuration Management, Incident Management, Problem 

Management, Change Management en Release Management
-  de Service Delivery processen: met name Service Level Management; de andere processen 

zoals Availability Management, Capacity Management, IT Service Continuity Management, 
Financial Management for IT services en Security Management worden slechts zijdelings 
behandeld.

toetsing
Schriftelijk multiplechoicetentamen.
studiemateriaal
Verplicht
Peter Janssen, IT-Servicemanagement volgens ITIL, 3e editie, 2008, Pearson Education, 
ISBN 9789043013239.
Aanvullend
Achtergrond- en oefenmateriaal via de bijbehorende map op de site van de elektronische 
leeromgeving.
competenties
Dit vak levert een bijdrage aan de volgende competenties: B.B2, I.B3.
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jaar 1

Studieonderdeel:  object oriented Programming   
Blok:  3  Studiejaar:  1
Studiepunten:  4  Docent:  Eric Ravestein

Doelstelling
In dit thema leert de student computerprogrammatuur ontwikkelen die gebaseerd is op het 
object georiënteerde paradigma.
Plaats in het leerplan
Uitbreiding van de kennis op het gebied van programmeren. Het thema bouwt voort op de 
kennis die is opgedaan in het vak Programming Principles (PP-D).
Werkwijze
Werkcolleges en practicum.
Tijdens de werkcolleges wordt de vooraf zelfstandig bestudeerde stof toegelicht en toegepast 
in kleine opdrachten, die tijdens de les worden uitgewerkt.
Tijdens het practicum werken de studenten in duo’s aan de practicumopdrachten die meetel-
len voor de afronding van het thema.
Lesstof
Na afloop weet je wat de volgende begrippen zijn en kun je er mee werken.
- Inheritance, polymorfisme, class tree (Object class)
- Interfaces en abstracte klassen
- Exceptions
- Concurrency & Multithreading
- Inleiding collection framework en generics
- Javadoc, Javadoc van de API van Java
- Enumerations
- Autoboxing, casting
Deze stof wordt behandeld in hoofdstuk 7 tot en met 12 van het boek.
Programmaontwikkeling: 
- Geavanceerd gebruik en configuratie van NetBeans als Integrated Development Environ-

ment (IDE).
- MyProgrammingLab (programmeer- en leerhulpmiddel bij het boek)
Coderingsstandaards en documentatie: 
- Lay-out van programmacode: structuur en opbouw van klassen en methoden. Hierbij krijg 

je ondersteuning van de IDE. Styleguide, API, JavaDoc. 
- Kwaliteit en juistheid van programmacode
toetsing
- De opgegeven practicumopdrachten voldoende afgerond.
- Schriftelijk tentamen.
Beide onderdelen moeten voldoende afgerond worden om het vak af te sluiten. Het cijfer 
van het schriftelijk tentamen is dan het eindcijfer van het vak.
Tijdens de werkcolleges wordt per onderwerp een (computer)toets gehouden die tot een 
vrijstelling van (een deel van) het schriftelijk tentamen kan leiden. Informatie hierover volgt 
tijdens het eerste werkcollege.
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jaar 1

studiemateriaal 
Verplicht: Lewis and Loftus, Java Software Solutions with MyProgrammingLab: International 
Edition, 7/E, Pearson, 9780273760184.
LET OP: zorg er voor dat je het juiste ISBN nummer bestelt. Bij dit ISBN nummer krijg je 
namelijk toegang tot myProgrammingLab (mPL), een oefenomgeving die je nodig hebt naast 
het practicum. mPL is verplicht.
Eventuele hand-outs en readers en de bijbehorende map op de site van de elektronische 
leeromgeving.
competenties
Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties: hard skills S.An1, S.O1, S.R2, 
S.B1; soft skills T1 en T3.
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jaar 1

Studieonderdeel:  Professional skills 1 
Blok: 1, 2, 3, 4 Studiejaar: 1
Studiepunten: 12 (3 per blok) Hoofddocent: Ingrid Elsing

competenties 
T1 t/m T3, R1 t/m R4, Z1.
De algemene competenties voor een ingenieur zijn het zelfstandig kunnen werken in een 
multidisciplinair team en het resultaatgericht kunnen werken. Het programma PROF heeft 
als doel de student te begeleiden en te ondersteunen in professioneel functioneren. Het pro-
gramma biedt de student algemene, niet-technische beroepsvaardigheden die noodzakelijk 
zijn om in de praktijk optimaal te handelen.
Plaats in het leerplan 
Het programma PROF ondersteunt indirect het project PAS waarin communicatie en groeps-
dynamica een belangrijke rol spelen. De geleerde vaardigheden tijdens de PROF lessen 
kunnen in het project toegepast worden. 
Werkwijze 
In het programma wordt wekelijks veel aandacht besteed aan praktische oefeningen van 
algemene niet-technische beroepsvaardigheden. 
Lesstof
Blok 1: Gesprekstechnieken, feedback, reflectie en timemanagement
Blok 2: Vergadertechnieken, notuleren, leerstijlen van Kolb, SWOT, kernkwadranten en 

gesprekstechnieken
Blok 3: Opdrachtgevergesprekken, samenwerken, Roos van Leary, interculturele commu-

nicatie, conflicthantering en presenteren
Blok 4: Het maken van een wapenschild, het schrijven van een Professioneel Ontwikke-

lingsplan (POP) en de presentatie daarvan.
toetsing  
De beoordeling van blok 1 is het schrijven van een reflectieverslag over eigen timemanage-
ment.
De beoordeling van blok 2 is het opstellen en schrijven van notulen. 
De beoordeling van blok 3 is het schrijven van een reflectieverslag over functioneren in PAS 
waarbij teruggekoppeld wordt op onderwerpen die in voorgaande blokken behandeld zijn.
De beoordeling van blok 4 bestaat uit een POP assessment en wapenmarkt. Eindcijfer blok 
4 = (9*POP cijfer + 1* cijfer wapenmarkt)/10 waarbij beide voldoende moeten zijn.
Er geldt een aanwezigheidsplicht van 80%. In de praktijk betekent dit, dat de student per 
lesblok niet meer dan één bijeenkomst mag missen. Indien meer bijeenkomsten zijn gemist, 
is de student uitgesloten van de afsluitende toets.
studiemateriaal 
Online materiaal over uiteenlopende thema’s. 
Verplicht: Wiertzema, Basisprincipes van communicatie, ISBN 9789043016162. 
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jaar 1

Studieonderdeel:  Programming Principles  
Blok:  1  Studiejaar: 1
Studiepunten:  4  Docent:  Eric Ravestein

Doelstelling
In het thema Programming Principles staat het leren programmeren centraal. Je begint bij de 
basis en leert de bouwstenen en structuren die je nodig hebt om eenvoudige Javaprogramma’s 
te schrijven. Je hoeft dus geen voorkennis te hebben.
Plaats in het leerplan
Inleiding in het vakgebied Software Engineering.
Werkwijze
Werkcolleges en practica. Tijdens de werkcolleges wordt de vooraf zelfstandig bestudeerde 
stof toegelicht en toegepast in kleine opdrachten, die tijdens de les worden uitgewerkt. Je 
leert hier zaken als leesbaar programmeren, gestructureerd opzetten van je programma (me-
thodes, packages), hoe pak ik een probleem aan en analyseren van bestaande programma’s.
Tijdens de practica wordt in duo’s gewerkt aan het toepassen van het bovenstaande in 
practicumopdrachten.
Lesstof
Na afloop weet je wat de volgende begrippen zijn en kun je er mee werken:
-  Wat is een programma;
-  Datatypes en operatoren, expressies;
-  Control structures (if, switch, for, while, …);
-  Class, attributen, methoden, static;
-  Arrays, enumerations als datatype.
Deze stof wordt behandeld in hoofdstuk 1 tot en met 8 van het boek.
Programmaontwikkeling:
-  Gebruik van een Integrated Development Environment (IDE)
- MyProgrammingLab (programmeer- en leerhulpmiddel bij het boek)
Coderingsstandaards en documentatie
-  Lay-out van programmacode: structuur en opbouw van klassen en methoden.
toetsing
-  De opgegeven practicumopdrachten voldoende afgerond;
-  Schriftelijk tentamen.
Beide onderdelen moeten voldoende afgerond worden om het vak af te sluiten. Het cijfer 
van het schriftelijk tentamen is dan het eindcijfer van het vak.
studiemateriaal
Verplicht: Lewis and Loftus, Java Software Solutions with MyProgrammingLab: International 
Edition, 7/E, Pearson, 9780273760184.
LET OP: zorg er voor dat je het juiste ISBN nummer bestelt. Bij dit ISBN nummer krijg je 
namelijk toegang tot myProgrammingLab (mPL), een oefenomgeving die je nodig hebt naast 
het practicum. mPL is verplicht.
Eventuele hand-outs en readers en de bijbehorende map op de site van de elektronische 
leeromgeving.
competenties
Bijdrage aan de volgende competenties: hard skills S.R1, S.B1; soft skills T1 en T3.
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Studieonderdeel:  Project automatiseren sportschool  
Blok:  3, 4  Studiejaar:  1
Studiepunten:  10 Docent:  Ellen Waterman, Gerke de Boer

Doelstelling
Ontwikkelen van projectvaardigheden: het maken van ontwerpdocumentatie, het ontwik-
kelen van een databaseapplicatie, het ontwikkelen van een Java-applicatie, het schrijven van 
een projectplan. De vaardigheid ontwikkelen om te communiceren met een opdrachtgever.
Werken met de projectmanagementmethode Prince-2. Werken in teamverband.
Plaats in het leerplan
Project in het eerste jaar.
Kennis en vaardigheden uit de vakken DBC-D, DBF-D, SE1-D, SE2-D, en PROF-D worden 
in dit project toegepast.
Werkwijze
Projectmatig werken (teams van 5-6 studenten).
Het werk wordt ondersteund door hoorcolleges, workshops, consultancy en coaching.
Lesstof
Tijdens dit project hebben de projectteams van studenten te maken met het bedrijf Fitshape. 
Deze sportschool heeft de studententeams ingehuurd om een automatiseringstraject te ver-
wezenlijken. Fitshape geldt als opdrachtgever en de projectteams als de opdrachtnemer. De 
projectteams gedragen zich als leden van een professionele organisatie. Het komt erop neer 
dat de teams een automatiseringstraject doorlopen: van onderzoek en advies via ontwerp 
naar bouw en implementatie. De details van de opdracht zijn bij de start van het project niet 
bekend. Het is de bedoeling dat de teams door middel van gesprekken met de opdrachtgevers 
zelf duidelijkheid creëren.
toetsing
Aan het einde van het project PAS zijn er drie toetsmomenten. Voor elk krijg je een cijfer.
1.  Het team levert het product op aan de opdrachtgevers. Zij kijken of het product de afge-

sproken functionaliteiten bevat. Deze beoordeling levert een teamcijfer op.
2.  Elk team krijgt een technische beoordeling (techno). Bij deze mondelinge toets wordt naar 

de binnenkant van het product gekeken. Bij deze beoordeling gaat het om de program-
meertaal Java en de database applicatie. Dit is een individueel cijfer.

3.  Elk team krijgt een afsluitend procesgesprek met een procesbeoordelaar. Procesdocumen-
tatie is de kapstok voor het gesprek. Dit gesprek levert een individueel cijfer op.

Voor het hele project zijn 10 studiepunten beschikbaar, waarvan 5 voor de individuele com-
petenties en 5 voor de teamcompetenties. Voor de 5 individuele punten moet de technische 
beoordeling (de ‘techno’) en de procesbeoordeling voldoende zijn en voor de teampunten 
moeten de projectdocumentatie, het product en de procesdocumentatie voldoende zijn.
studiemateriaal
Zie projecthandleiding en materiaal in de bijbehorende map op de site van de elektronische 
leeromgeving.
competenties
In dit project toont de student aan dat hij beschikt over de volgende competenties: hard 
skills G.An1, G.O1, G.R1, B.An1, B.Ad1, B.O1, S.An1, S.Ad1, S.O1, S.R1-2 ; soft skills T1, 
T2, T3, R1, R2, R3, R4 en Z1.
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Studieonderdeel:  Werkervaring eerste jaar  
Blok: 1, 2, 3, 4  Studiejaar:  1
Studiepunten:  12  Docent:  Iraj Khaksar

Doelstelling
Bijdragen aan het proces van bewustwording van de ontwikkeling in beroepsmatig handelen 
en ondersteuning geven bij de loopbaanontwikkeling.
Plaats in het leerplan
Propedeuse.
Werkwijze
Student vult een formulier “Werkplekscan” in om een eerste inschatting te kunnen maken 
van de aanwezige competenties en de benodigde bewijsmaterialen.
Na de goedkeuring van de werkplekscan bouwt de student een portfolio op met daarin: 
- de goedgekeurde werkplekscan,
- een actueel curriculum vitae
- een actuele functiebeschrijving
- ingevulde scorelijst competentiebouwstenen voor beroepsmatig handelen
- 360 graden feedback door belanghebbenden in de werksituatie
- een ingevuld START-formulier
- één of meer bewijsstukken behorend bij het START-formulier
toetsing
De student levert in de loop van het derde kwartaal zijn portfolio in bij loket werkervaring: 
(werkervaring-informatica@hva.nl).
De student wordt uitgenodigd voor een gesprek en terugkoppeling.
De module “Werkervaring” wordt beoordeeld op:
- volledigheid en ordelijkheid van het portfolio, gewichtsfactor:10%
- koppeling tussen de aangegeven ontwikkeling in algemene hbo-competenties en het START-

formulier, gewichtsfactor:10%
- koppeling tussen de aangegeven ontwikkeling in beroepsspecifieke handelingen en het 

START-formulier, gewichtsfactor:10%
- koppeling tussen START-formulier en bewijsmateriaal, gewichtsfactor: 20%
- zelfreflectie, gewichtsfactor: 20%
- presentatie en mondelinge toelichting: 30%.
De beoordeling wordt met onderbouwing per onderdeel op een “beoordelingsformulier” 
vastgelegd en wordt in een cijfer uitgedrukt. De student ontvangt een kopie van het ingevulde 
en ondertekende beoordelingsformulier. 
studiemateriaal
“Handleiding Werkervaring”, “Format Werkervaring” en “Werkplekscan”. Deze zijn op in-
tranet te vinden:
https://intra.informatica.hva.nl/content/informatica-deeltijd/algemeen/werkervaring/
competenties
Deze module draagt bij aan het bewust worden- en verwerven van zowel algemene hbo-
competenties als de specifieke hbo-ICT-competenties.
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jaar 2

Jaar 2

Jaar 2 bestaat uit de twee themasemesters SNE en SE. Tijdens het themasemester SNE staat 
een onderzoeksopdracht centraal en tijdens het themasemester SE een projectopdracht 
(ontwikkelen applicatie). In het tweede jaar krijg je 16 studiepunten voor werkervaring. 
Informatie over werkervaring vind je aan het begin van dit hoofdstuk.

Toelating tot het tweede jaar
Je wordt toegelaten tot het tweede jaar als je voldoende studiepunten uit de propedeuse 
hebt gehaald en voldoet aan de overgangseisen zoals die in de onderwijs- en examenrege-
ling (OER) zijn vermeld. Als je de propedeuse nog niet hebt afgerond, dan maak je met je 
loopbaanadviseur afspraken hoe de propedeuse alsnog afgerond kan worden.

Leerplanschema tweede jaar

1e semester 2e semester

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

Onderzoeksopdracht SNE + 
Professional Skills 2.1
3 + 2 stp

Databases

3 stp

Algoritmen en 
Datastructuren
3 stp

Linux Operating 
systems
4 stp

Linux Hands On
4 stp

Project SE (11 stp)

+

Professional Skills 2.2 (2 stp)

+

Web Applications (3 stp)

Network 
Engineering
6 stp

Operating Systems 
Concepts
3 stp

Werkervaring SNE
8 stp

Werkervaring SE
8 stp

De onderwijsmodules die in één van deze semesters worden aangeboden, hangen met elkaar 
samen. Er bestaat vooral een verband tussen de aangeboden vakken en “de onderzoeksop-
dracht” en “het project SE”. Het vak Web Technologie dat in het vierde blok is ingeroosterd, 
wordt al in het derde blok in relatie tot het project tijdens een aantal bijeenkomsten behandeld 
waarna het in het vierde blok verder wordt uitgediept.
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Studieonderdeel:  Linux Hands on 
Blok:  2  Studiejaar:  2: Themasemester SNE
Studiepunten:  4  Docent:  Arnim Eijkhoudt

Doelstelling
Voor de IT-professional is het essentieel dat je vaak voorkomende handelingen leert automati-
seren. Dit wordt over het algemeen door middel van (shell)scripting gedaan. In het Keuzevak 
Scripting leer je hoe je eenvoudige BASH shellscripts kunt maken om standaardtaken te 
automatiseren, en bouwen we voort op je Linux-commandline kennis uit eerdere vakken.
Plaats in het leerplan
Dit vak maakt onderdeel uit van het themasemester SNE in het tweede jaar.
Werkwijze
Gedurende 7 weken krijg je werkcolleges in een computerzaal/op je eigen computer.
Lesstof
Onder andere de BASH shell, shell-scripting, filesystems, job control - alles waar scripting 
bij gebruikt wordt.
toetsing
Een individuele practicumopdracht shell-scripting die moet worden afgesloten met een 
voldoende cijfer (5.5 of hoger).
studiemateriaal
Verplicht:
Lesmateriaal dat online via de bijbehorende map in de elektronische leeromgeving beschik-
baar wordt gesteld.
Geschikte naslagwerken:
O’Reilly, “Learning the BASH shell”, “BASH-scripting for dummies”. Let op: dit boek is niet 
verplicht, maar vooral geschikt als naslagwerk! Online tutorials als: “http://steve-parker.
org/sh/sh.shtml” of “http://tldp.org/LDP/Bash-Beginners-Guide/html/index.html” zijn ook 
geschikt.
competenties
Hard skills S.O1, S.R1, S.B1, I.An1, I.O1, I.R1.
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jaar 2

Studieonderdeel:  Linux operating systems  
Blok:  1  Studiejaar:  2: Themasemester SNE
Studiepunten: 4 Docent:  Arnim Eijkhoudt

Doelstelling
Je doet een uitgebreide basiskennis op van Linux en krijgt een inleiding in de principes van 
Operating Systems, op gebieden als filesystems, scheduling, networking, security.
Plaats in het leerplan
Dit vak maakt onderdeel uit van het themasemester SNE in het tweede jaar.
Werkwijze
Gedurende 7 weken krijg je hoorcolleges.
Lesstof
Onder andere: de kernel, shell, network configuration, security, X-Windows, filesystems, 
Operating System structuren.
toetsing
Een schriftelijk tentamen dat moet worden afgesloten met een voldoende cijfer (5.5 of hoger).
studiemateriaal
Verplicht:
Lesmateriaal dat online beschikbaar wordt gesteld via de elektronische leeromgeving.
Handig als naslag:
Leerboek Linux (deel 1) door Sander van Vugt. Dit boek wordt als leidraad gebruikt bij de 
theorielessen en is tevens geschikt als naslagwerk voor het tentamen.
competenties
Hard skills I.B2, H.An1, H.Ad1, H.R1.
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Studieonderdeel:  network engineering  
Blok: 1  Studiejaar:  2: Themasemester SNE
Studiepunten:  6 Docent:  Douwe van der Meer

Doelstelling
Tegenwoordig zijn bijna alle computers met elkaar verbonden en het Internet Protocol 
speelt daarbij een centrale rol. Daarom is een grondige kennis nodig van IP en zijn verwante 
protocollen van elementair belang. In het college Network Engineering zal veel aandacht 
worden besteed aan routingprotocollen die het voor IP-routers mogelijk maken om geheel 
automatisch de netwerktopologie in kaart te brengen en daaruit de beste routes voor het IP-
verkeer te bepalen. Verder leer je meer over TCP en UDP: waarin komen ze overeen, waarin 
verschillen ze en welk van deze twee transportprotocollen kan het best gebruikt worden 
afhankelijk van de applicatie. Hiernaast wordt dieper ingegaan op de verschillende rollen 
van netwerkelementen binnen Local Area Networks (LAN), zoals hubs, switches en routers.
Plaats in het leerplan 
Dit vak maakt onderdeel uit van het themasemester SNE in het tweede jaar. Het bouwt 
voort op de stof die aan de orde gekomen is bij Inleiding Datacommunicatie (DAT-D) in 
het eerste jaar. Het vak vormt zelf weer een basis voor verdiepingsvakken in het derde jaar, 
zoals Wireless Networks of Network Management.
Werkwijze Twee uur hoorcollege per week waarin de theorie wordt behandeld. De theorie 
wordt praktisch toegepast in het bijbehorende practicum waarin besproken onderwerpen 
uit de colleges ‘live’ op het netwerk worden bekeken en geanalyseerd.
Lesstof De volgende onderwerpen komen onder andere aan de orde:
·  Het gebruik van ports en sockets bij TCP en UDP
·  IP addressing (v4, v6), icmp, ethernet en framing; ip address learning
·  Hubs, bridges, switches & routers
·  Unicast, broadcast, multicast
·  Protocol layering, IP adressering, subnetting en Classless Inter Domain Routing
·  Interne routing protocollen zoals RIP, dat gebaseerd is op distance vector routing en OSPF 

dat een voorbeeld is van een link state routing protocol. Daarnaast behandelen we (kort) 
het externe routing protocol BGP

In de practicumsessies wordt onder andere aan de volgende onderwerpen gewerkt:
·  Wireshark practicum (protocols en framing, broadcast/unicast, address learning)
·  Routeringspracticum m.b.v. het Cisco lab en Cisco simulatie tools
toetsing Schriftelijke toetsing van collegestof; practicum opdrachten dienen voldoende te 
zijn afgetekend.
studiemateriaal Verplicht: 
Practicumhandleiding.
Kurose & Ross, Computer networking: A Top-Down Approach: International Edition, 6th 
Edition, ISBN 9780273768968.
Een Nederlandstalige versie van dit boek is ook in de handel (ISBN-13: 9789043014489), 
echter de oorspronkelijke (Engelstalige) uitgave wordt aanbevolen.
Aanbevolen: IBM Redbook TCP/IP Tutorial and Technical Overview. Dit boek staat op het 
internet en is vrijelijk te bekijken/downloaden.
competenties Dit vak levert een bijdrage aan de volgende competenties: hard skills I.O1, I.R2.
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Studieonderdelen: onderzoeksopdracht sne / Professional skills 2.1 
Blok: 1 & 2  Studiejaar:  2: Themasemester SNE
Studiepunten: 3 (ONO-D) + 2 (PROF2.1-D) Docenten:  Slobodanka Dzebric 

Doelstelling 
De studieonderdelen “Onderzoeksopdracht SNE” en “Professional Skills 2.1“ zijn beide 
geïntegreerd in één programma. Het programma heeft als doel studenten vaardigheden te 
laten ontwikkelen in het opzetten en het uitvoeren van een praktijkgericht onderzoek. Het 
programma is de eerste stap op weg naar de individuele afstudeeropdracht die elke student 
aan het eind van het vierde jaar dient uit te voeren; de tweede stap wordt gezet in het eerste 
semester van jaar 3 met het programma “Praktijkadviesopdracht ITM / Professional Skills 3”.
Plaats in het leerplan 
Het programma “Onderzoeksopdracht SNE / Professional Skills 2.1” wordt gedurende de 
twee blokken van het eerste semester van jaar 2 verzorgd. Onderwerpen uit het vakgebied 
System and Network Engineering worden gebruikt als vertrekpunt voor het praktisch toe-
passen en het planmatig hanteren van de onderzoeksvaardigheden.
Werkwijze 
Studenten dragen zelf vanuit hun bedrijf SNE gerelateerde onderwerpen aan, waarna in 
overleg met en na goedkeuring van de ONO docent hieruit definitieve onderzoeksopdrachten 
en bijbehorende onderzoekteams worden gevormd. Vanaf dat moment werken de studen-
ten in hun teams aan de verschillende deelopdrachten die zij tijdens het uitvoeren van het 
onderzoek zullen tegenkomen en leveren zij tussentijds deelproducten op. 
De theorie rond onderzoeksvaardigheden en planmatig werken wordt aangeboden in een 
aantal werkcolleges en vervolgens direct toegepast in de onderzoeksopdracht. Ook is er 
tijdens de colleges tijd en ruimte voor de teams om zelfstandig aan hun onderzoeksopdracht 
te werken. De teams sluiten het programma af met het inleveren van een onderzoeksrapport. 
Tussentijds dient het onderzoeksplan gepresenteerd te worden en dient het team te bewijzen 
dat het interviewtechnieken beheerst.
Lesstof 
Tijdens de werkcolleges komen hoofdzakelijk de volgende onderwerpen aan de orde:
- de te nemen stappen bij het uitvoeren van onderzoek- onderzoek afbakenen
- formuleren van hoofd en deelvragen
- bronnenonderzoek (deskresearch en fieldresearch)
- verwerking van verzamelde gegevens
- verslaglegging en rapportage
- presenteren
- interviewen
toetsing 
Eindcijfer = 1/2 (cijfer onderzoeksrapport) + 1/4 (cijfer presentatie) + 1/4 (cijfer interview-
vaardigheid).
De ONO docent beoordeelt het onderzoeksrapport inhoudelijk en kijkt ook of alle onder-
zoeksstappen correct zijn uitgevoerd. De PROF docent beoordeelt de onderzoeksrapportage 
op structuur en het Nederlands. De presentatie wordt door de PROF docent beoordeeld op 
presentatietechniek. De ONO docent beoordeelt de inhoud van de presentatie. Bij het beoor-
delen van de interviewvaardigheid wordt door de PROF-docent gelet op de voorbereiding 
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en uitvoering van het interview in termen van gesprekstechnieken (LSD). De ONO-docent 
let er op of er inhoudelijk voldoende informatie uit het interview naar boven gehaald is. 
Alle onderdelen: onderzoeksrapport, presentatie en interviewvaardigheid dienen met een 
voldoende afgesloten te zijn. 
studiemateriaal 
Verplicht:
Roel Grit en Mark Julsing, Zo doe je onderzoek, Noordhoff, 2009, ISBN: 9789001 773083
competenties 
Dit programma levert een bijdrage aan de volgende competenties: T1, T2, T3, R1, R2, R3, 
R4, Z1 en Z2.
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Studieonderdeel:  operating systems concepts  
Blok:  2 Studiejaar:  2: Themasemester SNE
Studiepunten:  3  Docent:  Elmer Hoeksema

Doelstelling
Begrijpen welke rol operating systemen innemen in de context van informatiesystemen om 
tijdens de analyse en het ontwerp van informatiesystemen rekening te houden met, en ge-
bruik te maken van, de mogelijkheden en beperkingen van de gebruikte operating systemen.
Plaats in het leerplan
Het vak Operating Systems Concepts vormt de start voor het verkrijgen van theoretische 
kennis van operating systemen. Waar eerder LINUX en Windows vanuit de praktijk werden 
benaderd, wordt nu het operating systeem als theoretische component gezien in de context 
van informatiesystemen. Ook wordt behandeld hoe de bestaande operating systemen aan-
sluiten bij de theorie.
Werkwijze
Hoorcolleges met huiswerk.
Lesstof
- We behandelen de hoofdstukken uit het boek vanaf het begin tot en met het hoofdstuk 

over processen. Verder behandelen we alle hoofdstukken uit het boek over security. Ook 
wordt extra studiemateriaal door de docent beschikbaar gesteld en ook dit is onderdeel 
van het tentamen.

- We beginnen met de historie van operating systemen. Hoe is het begonnen en welke ont-
wikkelingen hebben operating systemen doorgemaakt. Wat zijn de redenen geweest om 
operating systemen aan te passen en welke aanpassingen zijn dan gemaakt. Uiteraard kan 
de historie van operating systemen niet los gezien worden van de historie van de computer 
zelf. Hier zullen we dus ook aandacht aan besteden.

- Operating systemen beheren verschillende componenten. Wij zullen beginnen bij de 
kern van de computer, de CPU. We behandelen de werking van de CPU en hoe operating 
systemen meerdere applicaties tegelijkertijd gebruik laten maken van de CPU.

- We zullen ook zien hoe operating systemen de koppeling tussen hardware and applicaties 
mogelijk maken m.b.v. interrupts en drivers.

- Ten slotte behandelen we welke security aspecten betrekking hebben op operating systemen. 
We behandelen virussen, worms, en andere bedreigingen en welke maatregelen hiertegen 
ondernomen kunnen worden.

toetsing
Dit vak wordt afgesloten door middel van een schriftelijk gesloten boek tentamen.
studiemateriaal
Verplicht: 
William Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles, 7/E, ISBN 
9780273751502. Er is een Nederlandstalige versie verkrijgbaar, echter de oorspronkelijke 
Engelstalige versie wordt aanbevolen. Let op, de docent gebruikt de nieuwste Engelstalige 
editie. De Nederlandse vertaling kan een editie achterlopen.
competenties 
Dit vak draagt bij aan de volgende competenties: S.An3, S.O3, S.R3, I.An3, I.Ad3, I.O3.
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Studieonderdeel: Werkervaring Themasemester sne  
Blok: 1,2  Studiejaar: 2: Themasemester SNE
Studiepunten: 8  Docent:  Iraj Khaksar

Doelstelling
De student wordt bewust van zijn professioneel handelen op het werk door het leggen van 
een koppeling tussen de op school opgedane kennis en vaardigheden en zijn werkzaamheden. 
Hierdoor verwerft de student competenties die zijn loopbaan direct ondersteunen.
Plaats in het leerplan
Het themasemester SNE.
Werkwijze
Student vult het portfolio uit de vorige fase aan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het 
format dat op intranet te vinden is.
De aanvullingen bestaan in ieder geval uit:
-  goedgekeurde werkplekscan
-  bijgewerkt curriculum vitae
-  actuele functiebeschrijving (wanneer anders dan vorige versie)
-  verder ingevulde scorelijst (van vorige versie). Hierin geeft de student aan op welke com-

petenties vorderingen zijn gemaakt,
-  360 graden feedback door belanghebbenden in de werksituatie,
-  een ingevuld START-formulier,
-  één of meer bewijsstukken behorend bij het START-formulier. De bewijsstukken behorend 

bij de vorige werkervaringrapporten worden niet in het portfolio opgenomen,
-  kopie van beoordelingsformulier van de vorige werkervaringrapporten.
toetsing
De student levert in de loop van het tweede kwartaal van het semester zijn portfolio in bij 
loket werkervaring: (werkervaring-informatica@hva.nl).
Hierna wordt de student uitgenodigd voor een gesprek en terugkoppeling.
De module “Werkervaring” wordt beoordeeld op:
- volledigheid en ordelijkheid van het portfolio, gewichtsfactor:10%
- koppeling tussen de aangegeven ontwikkeling in algemene hbo-competenties en het START-

formulier, gewichtsfactor:10%
- koppeling tussen de aangegeven ontwikkeling in beroepsspecifieke handelingen en het 

START-formulier, gewichtsfactor:10%
- koppeling tussen START-formulier en bewijsmateriaal, gewichtsfactor: 20%
- zelfreflectie, gewichtsfactor: 20%
- presentatie en mondelinge toelichting: 30%.
De beoordeling wordt met onderbouwing per onderdeel op een “beoordelingsformulier” 
vastgelegd en wordt in een cijfer uitgedrukt. De student ontvangt een kopie van het ingevulde 
en ondertekende beoordelingsformulier. 
studiemateriaal “Handleiding Werkervaring”, “Format Werkervaring” en “Werkplekscan”. 
Deze zijn op intranet te vinden:
https://intra.informatica.hva.nl/content/informatica-deeltijd/algemeen/werkervaring/
competenties Deze module draagt bij aan het bewust worden- en verwerven van zowel 
algemene hbo-competenties als de specifieke hbo-ICT-competenties.
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Studieonderdeel:  algoritmen en Datastructuren  
Blok:  4  Studiejaar:  2: Themasemester SE
Studiepunten:  3  Docent:  Eric Ravestein

Doelstelling
Uitbreiden van de kennis op het gebied van Software Engineering en het leren ontwikkelen 
van Softwaresystemen (Systemen met algoritmische complexiteit). Verdiepen in aspecten van 
Java. Verbeteren van de programmeervaardigheden door bewustwording van de efficiëntie 
van algoritmen en het begrip van datastructuren.
Plaats in het leerplan
Voorkennis op het niveau van SE2 noodzakelijk. Goede kennis van Java en OO.
Werkwijze
Hoorcolleges, werkcolleges en practicum.
In het hoorcollege krijg je inzicht in de theorie die als basis voor het vakgebied geldt.
Tijdens het practicum werk je in tweetallen aan de opdrachten die meetellen voor de af-
ronding.
Lesstof
- Algoritmen (zoeken, sorteren)
- Complexiteit van algoritmen
- Stack, Queue en Deque
- Recursie
- Bomen
- Linked List
- Hashmap
toetsing
Schriftelijk tentamen.
Practicumopdrachten voldoende afgerond.
Het eindcijfer is het cijfer voor het theorietentamen. Dit is alleen geldig als aan de practi-
cumvoorwaarden voldaan is.
studiemateriaal
Verplicht:
Robert Lafore, Data Structures & Algorithms in Java, ISBN 97806723224536.
Eventuele hand-outs en readers via de bijbehorende map op de site van de elektronische 
leeromgeving.
competenties
Dit vak levert een bijdrage aan de volgende competenties: hard skills S.An1, S.O2, S.R2; 
soft skill T1.
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Studieonderdeel:  Databases advanced 
Blok:  3  Studiejaar:  2: Themasemester SE
Studiepunten:  3  Docent:  Gerke de Boer

Doelstelling
De student verdiept de kennis en vaardigheden met betrekking tot datamodellen door 
het gebruik van ERM en het toepassen van subtypering en recursieve relaties. De student 
kan verschillende modellen vergelijken en vertalen. De student kan conceptuele, logische, 
relationele en fysieke modellen hanteren. De student verdiept kennis en vaardigheden op 
het gebied van SQL en de databaselaag. De student maakt kennis met Object Relational 
Mapping door middel van Hibernate.
Plaats in het leerplan
Dit vak is een vervolg op de vakken DBC en DBF uit het eerste jaar. De inhoud van het vak 
wordt toegepast in het tweedejaars project.
Werkwijze
Werkcolleges/practicum.
Lesstof
- Basis ER modellen, redundantvrij, veel-op-veel, een-op-veel, een-op-een
- Dependent entiteiten, associatie klassen
- Subtypering, Generalisatie, Specialisatie, Recursieve relaties
- Object Relational Mapping (met Hibernate)
- Multi user, Transacties, Concurrency
- SQL: Views, Indexen, Triggers, Stored Procedures
toetsing
Practicum opdrachten moeten voldoende zijn.
Schriftelijk tentamen.
Het eindcijfer is het cijfer voor het tentamen.
studiemateriaal
Materiaal in de bijbehorende map op de site van de elektronische leeromgeving.
Aanbevolen:
David M. Kroenke, Databases: Beginselen, ontwerp en implementatie, ISBN 9043012645.
competenties
Dit vak levert een bijdrage aan de volgende competenties: S.An2, S.O2, S.R2, S.B2.
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Studieonderdeel:  Professional skills 2.2  
Blok:  3 & 4  Studiejaar:  2: Themasemester SE
Studiepunten:  2  Docent:  Ingrid Elsing

Doelstelling
De algemene competenties voor een informaticus zijn het zelfstandig kunnen werken in een 
multidisciplinair team en het resultaatgericht kunnen werken. Deze competenties worden 
tijdens het SE semester verdiept. Het programma Professional Skills 2.2 is gebaseerd op de 
algemene, niet-technische beroepsvaardigheden die noodzakelijk zijn om in de praktijk 
optimaal te functioneren en een verdieping zijn op onderwerpen van Professional Skills 1.
Plaats in het leerplan
Het programma PROF2.2 is geïntegreerd met en ondersteunend aan het Project SE (PSE) 
dat hierna in de studiegids beschreven is. Project SE wordt gedurende twee blokken ver-
zorgd en richt zich op het ontwerpen en ontwikkelen van een online community en het 
programma van PROF2.2 richt zich daarbij specifiek op de daarvoor benodigde sociale en 
communicatieve teamvaardigheden.
Werkwijze
Studenten werken in teams met de verschillende onderwerpen die zij tijdens het werken aan 
het project tegenkomen. Het uiteindelijke resultaat is een PSE-procesverslag als team en als 
teamlid over het uitgevoerde project. De gesprekken met de loopbaanadviseur over de voort-
gang van de opleiding en het werk worden in blok 3 en 4 van het tweede studiejaar voortgezet.
Lesstof
- samenwerken
- feedback geven en ontvangen
- reflecteren
- notuleren 
- vergaderen
- presenteren
- voorbereiding opdrachtgevergesprekken
- onderhandelen
- timemanagement
- conflicthantering
toetsing
De PROF2.2-beoordeling is gebaseerd op een actieve deelname tijdens de bijeenkomsten, 
de resultaten van het werken met de verschillende onderwerpen en het uiteindelijke PSE-
procesverslag. Hierin dient de student aan te tonen dat hij beschikt over de teamvaardig-
heden, zoals aangeleerd tijdens de PROF-bijeenkomsten en tijdens het samenwerken met 
medestudenten. Voor al deze onderdelen dient de student een voldoende resultaat te behalen.
Opmerking: Er geldt een aanwezigheidsplicht van 80%. In de praktijk betekent dit, dat een 
student niet meer dan één bijeenkomst mag missen. Indien hij meer bijeenkomsten heeft 
gemist, dient hij een aanvullende extra inspanning te verrichten.
studiemateriaal 
Verplicht: Wiertzema, Basisprincipes van communicatie, ISBN 9789043016162. Zie: elek-
tronische leeromgeving.
competenties  Bijdrage aan de volgende competenties: T1, T2, T3, R1, R2, R3, R4, Z1 en Z2.
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Studieonderdeel:  Project se 
Blok:  3 & 4  Studiejaar:  2: Themasemester SE
Studiepunten:  8  Docent:  Egbert Hulsman

Doelstelling
Het ontwerpen en bouwen van nieuwe software is traject waarin verschillende fases benoemd 
kunnen worden. Het begint bij de opdrachtgever en eventuele belanghebbenden en gebrui-
kers. Deze betrokkenen hebben vaak een hele reeks van eisen en wensen. Om tot een goed 
resultaat te komen dien je activiteiten in de analyse-, ontwerp- en bouwfase uit te voeren. 
Op deze manier zet je de eisen en wensen van de betrokkenen om in ontwerpspecificaties 
die bruikbaar zijn voor het bouwen van een al redelijk ingewikkeld systeem.
Werkwijze
In een iteratief proces ontwikkel je samen met de opdrachtgever een interactieve webapplica-
tie. Op basis van een systeem ontwikkelmethode wordt in een projectteam een ontwerp voor 
een webapplicatie gemaakt. Op basis van dit ontwerp wordt de webapplicatie gebouwd, getest 
en geïmplementeerd. Je ontwikkelt kennis en vaardigheden op het gebied van requirement 
engineering, webtechnologie, Java, relationele databases en verder projectvaardigheden. In 
overleg met de opdrachtgever bepaal je het programma van eisen.
Project (team van ca 5-6 studenten), gesprekken met de opdrachtgever, coaching en con-
sultancy.
Technische omgeving: Java webtechnologie (J2EE).
Lesstof
Onderdeel van dit project is de cursus object oriented analysis. Wekelijks worden een theorie-
les en een practicumles verzorgd, waarin een fase van het ontwikkelproces doorlopen wordt.
- analyzing the problem & gathering requirements
- designing the system architecture, choosing technologies
- designing subsystems, specifying the interfaces
- continuous testing 
toetsing
A. De cursus object oriented analysis wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. De 

practicumopdrachten dienen met een voldoende afgerond te worden.
B. Het project heeft drie deeltoetsen. Voor elk van de toets krijg je een cijfer. 

1. Het product, gepresenteerd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever beoordeelt of het 
product aan de afgesproken functionaliteit voldoet. Voor deze beoordeling wordt een 
teamcijfer gegeven.

2. Een technobeoordeling van het product, waarbij de technische omgeving (Java, web-
technologie, en databases) wordt betrokken. Dit is een individuele toets.

3. Het proces: peerbeoordeling, onder begeleiding van een PROF-docent en/of coach 
(individuele beoordeling).

studiemateriaal
Mike O’DochertyLtd, Object-Oriented Analysis and Design, Understanding System Devel-
opment with UML 2.0, ISBN 97800470092408.
competenties
In dit project toont de student aan dat hij beschikt over de volgende competenties: hard skills 
S.An2, S.Ad3,S.O2,S.R2,S.B2; soft skills T1,T2,T3, R1, R2, R3, R4, Z1 en Z2.
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Studieonderdeel:  Web applications  
Blok:  3,4  Studiejaar:  2: Themasemester SE
Studiepunten:  3  Docent:  Eric Ravestein

Doelstelling
De student leert op basis van objectgeoriënteerde technieken een webapplicatie te ontwer-
pen en te ontwikkelen. De gebruikte technieken zijn JSP, Servlets en Hibernate, als Object 
Relational mapping voor het persisteren van de data. 
Plaats in het leerplan
Verdieping in Software Engineering concepten en technieken, door webapplicaties te com-
bineren met object georiënteerd bouwen. Het vak is ondersteunend aan het project, waarin 
een web applicatie moet worden ontwikkeld.
Werkwijze
Hoorcolleges en practicum.
In het hoorcollege krijg je inzicht in de theorie die als basis geldt voor het maken van op-
drachten in het practicum. Tijdens het practicum werk je aan de opdrachten. Afhankelijk 
van de planning van het tweedejaars project zal een gedeelte van het vak in blok 3 en een 
gedeelte in blok 4 worden gegeven.
Aankondigingen hierover zullen via de bijbehorende mappen in de elektronische leerom-
geving worden gepubliceerd.
Lesstof
-  Servlets, Requests
-  Cookies, Sessions
-  Beans
-  JSP
-  Web MVC
-  Expression language en Tags, Standard Tag Library
-  Hibernate
toetsing
Praktijkopdrachten.
Schriftelijk theorietentamen.
De praktijkopdrachten moeten voldoende zijn om het vak af te ronden.
Het eindcijfer is het cijfer voor het theorietentamen.
studiemateriaal
Verplicht:
Marty Hall, Core Servlets and JavaServer Pages, ISBN 9780130092298.
competenties
Dit vak levert een bijdrage aan de volgende competenties: S.An2, S,Ad3, S.O2, S.R 2,3, S.B2.
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Studieonderdeel: Werkervaring Themasemester se  
Blok: 3, 4  Studiejaar:  2: Themasemester SE
Studiepunten: 8  Docent:  Iraj Khaksar

Doelstelling
De student wordt bewust van zijn professioneel handelen op het werk door het leggen van 
een koppeling tussen de op school opgedane kennis en vaardigheden en zijn werkzaamheden. 
Hierdoor verwerft de student competenties die zijn loopbaan direct ondersteunen.
Plaats in het leerplan
Het themasemester SE.
Werkwijze
Student vult het portfolio uit de vorige fase aan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het 
format dat op intranet staat.
De aanvullingen bestaan in ieder geval uit:
-  goedgekeurde werkplekscan
-  bijgewerkt curriculum vitae
-  actueel functiebeschrijving (wanneer anders dan vorige versie)
-  verder ingevulde scorelijst (van vorige versie). Hierin geeft de student aan op welke com-

petenties vorderingen zijn gemaakt,
-  360 graden feedback door belanghebbenden in de werksituatie,
-  een ingevuld START-formulier,
-  één of meer bewijsstukken behorend bij de START-formulier. De bewijsstukken behorend 

bij de vorige werkervaringrapporten worden niet in het portfolio opgenomen,
-  kopie van beoordelingsformulier van de vorige werkervaringrapporten.
toetsing
De student levert in de loop van het 2e kwartaal van het semester zijn portfolio in bij loket 
werkervaring: (werkervaring-informatica@hva.nl).
Hierna wordt de student uitgenodigd voor een gesprek en terugkoppeling.
De module “Werkervaring” wordt beoordeeld op:
-  volledigheid en ordelijkheid van het portfolio, gewichtsfactor:10%
-  koppeling tussen de aangegeven ontwikkeling in algemene hbo-competenties en het START-

formulier, gewichtsfactor:10%
-  koppeling tussen de aangegeven ontwikkeling in beroepsspecifieke handelingen en het 

START-formulier, gewichtsfactor:10%
-  koppeling tussen START-formulier en bewijsmateriaal, gewichtsfactor: 20%
-  zelfreflectie, gewichtsfactor: 20%
-  presentatie en mondelinge toelichting: 30%.
De beoordeling wordt met onderbouwing per onderdeel op een “beoordelingsformulier” 
vastgelegd en wordt in een cijfer uitgedrukt. De student ontvangt een kopie van het ingevulde 
en ondertekende beoordelingsformulier. 
studiemateriaal “Handleiding Werkervaring”, “Format Werkervaring” en “Werkplekscan”. 
Deze zijn op intranet te vinden:
https://intra.informatica.hva.nl/content/informatica-deeltijd/algemeen/werkervaring/
competenties Deze module draagt bij aan het bewust worden- en verwerven van zowel 
algemene hbo-competenties als de specifieke hbo-ICT-competenties.
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Jaar 3

Het eerste semester van het derde jaar is gereserveerd voor het themasemester ITM. In het 
tweede semester van het derde jaar maak je een keuze uit één van de drie verdiepingssemes-
ters: Software Engineering, System and Network Engineering of IT Management.
In het derde jaar krijg je 16 studiepunten voor werkervaring, waarvan 8 studiepunten tijdens 
het themasemester ITM en 8 studiepunten tijdens het verdiepingssemester.

Leerplanschema derde jaar

1e semester 2e semester

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

Praktijk Adviesopdracht + Professionele 
vaardigheden 3
2 + 2 stp

Verdieping System and Network 
Engineering (20 stp) 
+
Werkervaring Verdieping (8 stp) 
+ 
bedrijfspunten (2 stp)

of

Verdieping Software Engineering (20 stp) 
+
Werkervaring Verdieping (8 stp) 
+ 
bedrijfspunten (2 stp)

of

Verdieping IT-Management 
30 stp

Business 
Engineering
3 stp

Enterprise Resource 
Planning
3 stp

Kennismanagement

3 stp

IT Service 
Management
3 stp

ICT in Marketing

3 stp

De Ingenieur als 
Manager
3 stp

Werkervaring ITM

8 stp

De verdieping System and Network Engineering (SNE)
De system and network engineer ontwerpt de technische infrastructuur in een bedrijfsom-
geving.
In zijn dagelijks werk vertaalt de system and network engineer de wensen en eisen van de 
gebruiker/opdrachtgever naar technische oplossingen.
De system and network engineer houdt zich bezig met computersystemen en netwerkcom-
ponenten, zowel op uitvoerend als op strategisch gebied. Hij werkt op het snijvlak van infor-
matietechnologie, telecommunicatie en elektronica. Besturingssystemen, netwerkprotocollen, 
inter- en intranet zijn zaken waar de system and network engineer veel mee te maken heeft.
Deze engineer werkt bijna altijd in een projectmatige omgeving, waar hij een initiërende en 
leidende rol moet kunnen spelen.
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Het verdiepingsprogramma SNE bestaat uit de volgende onderdelen:
· Network Concepts (3 studiepunten)
· Operating Systems Concepts Advanced (3 studiepunten)
· Netwerkmanagement (3 studiepunten)
· Unix networkprogramming and Middleware (4 studiepunten)
· Wireless networks (3 studiepunten)
· Network Labs (2 studiepunten)
. SNE Programming (2 studiepunten)
· Bedrijfspunten (2 studiepunten, voor meer info zie begin dit hoofdstuk.)
· Werkervaring verdieping (8 studiepunten)

De verdieping Software Engineering (SE)
Als Software Engineer bedenk je, veelal in een team van collega’s, oplossingen voor problemen 
van een klant. Het kan bijvoorbeeld gaan om het ontwerpen, bouwen, testen, invoeren en 
beheren van een nieuwe of een bestaande (webbased) applicatie. Je doel is altijd te komen 
tot een goed werkende applicatie die prettig is in het gebruik.
Het verdiepingsprogramma SE bestaat uit de volgende onderdelen:
· Requirements Engineering (3 studiepunten)
· Software Engineering Tools (4 studiepunten)
· Datawarehousing (3 studiepunten)
· Software Maintenance (3 studiepunten)
· Software Testing (3 studiepunten)
· Design Patterns (4 studiepunten)
· Bedrijfspunten (2 studiepunten, voor meer info zie begin dit hoofdstuk.)
· Werkervaring verdieping (8 studiepunten)

De verdieping IT Management (ITM)
In dit verdiepingssemester wordt het themasemester “Program management” aangeboden. 
Deze module wordt in tegenstelling tot de andere onderdelen van het curriculum op dins-
dag- en donderdagavond aangeboden. 
Korte omschrijving van de inhoud van het programma
In het semester (de minor) programmamanagement wordt gekeken hoe echt grote ICT-
implementaties werken. Wat komt bijvoorbeeld kijken bij de uitrol van een nieuw CRM-
systeem bij een grote bank of verzekeringsinstelling? Bij dergelijke vernieuwingstrajecten 
spelen veranderkundige aspecten en communicatie een grote rol. Deze worden behandeld 
vanuit het COPAFITJH perspectief: Commercieel, Organisatie, Personeel, Administratie, 
Financieel, Informatie, Technologie, Juridisch en Huisvesting. Naast het beheren van grote 
projecten en programma’s en het als consultant adviseren in dit soort trajecten, is er speciaal 
aandacht voor het testen en wordt ook aandacht besteedt aan recht (contracten met leveran-
ciers), aan internationale aspecten van grootschalige implementaties.
Greep uit de leerdoelen (geformuleerd als beroepshandelingen) 
· Bepalen implementatie strategie en –scenario; omgaan met weerstand in de organisatie. 
· Opstellen master implementatieplan
· Ontwerp van programmaorganisatie
· Opstellen communicatieplan, trainingsplan 
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· Opstellen draaiboek deployment
· Inzicht in ICT recht (contracten met leveranciers)
· Opstellen van een testplan
De competenties die in dit semester (verder) ontwikkeld worden
· Vakkundigheid 
· Communiceren
· Resultaatgerichtheid 
· Interculturele sensitiviteit

Opdrachten, beroepsproducten en wijze van toetsing

actie student type opdracht ects

Opstellen testplan Groep 4

Opdracht internationale aspecten van ICT implementaties Individueel 4

Opstellen en verdedigen master implementatieplan Individueel 6

Tentamen recht Individueel 6

Opstellen Implementatieontwerp Individueel 7

Gericht op functies:

(Business) consultant; Business analyst; 
Project manager; Change manager; Tester.

Ook (als minor) voor managers die meer 
grip op ICT-implementaties willen krijgen.
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Studieonderdeel:  Business engineering  
Blok:  1  Studiejaar:  3: Themasemester ITM
Studiepunten:  3  Docent:  Jan Hellings

Doelstelling
Dit vak geeft inzicht in het domein van IT Management.
Plaats in het leerplan
Dit vak bouwt voort op de verworven kennis en vaardigheden uit het eerstejaars project 
Project Automatiseren Sportschool.
Werkwijze
Een aantal hoorcolleges en een aantal werkcolleges, waarin aan de hand van korte casussen 
geoefend wordt.
Lesstof
De student maakt kennis met:
-  bedrijfsstrategie,
-  bedrijfsanalyses,
- Marktanalyses
- Projectanalyses
toetsing
Schriftelijk tentamen
studiemateriaal
Verplicht:
Frank Boterenbrood, Jan Wijnand Hoek, Jeroen Kurk, De informatievoorzieningarchitec-
tuur als scharnier, van strategie naar informatievoorziening, Academic Service, 2005, ISBN 
9039523360.
Materiaal wordt beschikbaar gesteld via de bijbehorende map op de site van de elektronische 
leeromgeving.
competenties
Hard skills B.An2, B.O2, B.B3; soft skills T1, T3 en R2.
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Studieonderdeel:  De ingenieur als manager  
Blok:  2  Studiejaar:  3: Themasemester ITM
Studiepunten:  3  Docent:  Dick Heinhuis

Doelstelling
Een groot aantal van de afgestudeerde hbo-studenten komt in relatief korte tijd in leiding-
gevende posities terecht. Deze verandering van positie is meestal gebaseerd op inhoudelijke 
kennis en minder op kennis over leidinggeven. Het vak De ingenieur als manager geeft de 
toekomstig afgestudeerde inzicht in de belangrijkste theorieën omtrent leiderschap. Daar-
naast wordt deze kennis toegepast in praktijksituaties tijdens de werkcolleges. Op deze wijze 
kunnen studenten leidinggevende kwaliteiten in een leeromgeving oefenen.
Plaats in het leerplan
Het vak maakt onderdeel uit van het themasemester IT Management in het derde jaar en 
sluit aan op alle ICT-domeinen. Afhankelijk van de invulling van het afstudeertraject geeft 
het de student de mogelijkheid om de rol van manager en/of leidinggevende beter uit te 
voeren of te bestuderen. Dit laatste is van belang omdat de ervaringen van de student de 
basis vormen voor dit vak.
Werkwijze
Werkcolleges, waarin een aantal theoretische begrippen besproken wordt.
Tijdens de werkcolleges behandelen studenten diverse cases en oefeningen. De studenten 
bereiden deze cases in groepjes voor.
Lesstof
Bij het behandelen van de theoretische begrippen worden diverse boeken gebruikt.
Onderwerpen die aan de orde komen, zijn onder meer:
- basisvaardigheden
- leiderschapsstijlen
- coaching
- visieontwikkeling
- motivatie
- conflicthantering
- delegeren
- adviseren
toetsing
Op basis van een case maakt de student een verslag waarin de behandelde onderwerpen aan 
de orde komen. Bovendien levert de student een bijdrage tijdens de werkcolleges en bij de 
voorbereiding en uitvoering van de oefeningen. Het eindcijfer is het cijfer voor het verslag.
Opmerking:
De student dient, vanwege de oefeningen, bij elke bijeenkomst aanwezig te zijn (80% aan-
wezigheid is verplicht).
studiemateriaal
Verplicht: J. Marcus en N. van Dam, Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en 
Management, Wolters-Noordhoff, 2012, ISBN: 9789001809676; oudere druk( 6e en 5e) en 
de Engelstalige uitgave, 2007, zijn eveneens bruikbaar).
competenties
Dit vak levert een bijdrage aan de volgende competenties: R1, R2, R3 en R4.
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Studieonderdeel:  enterprise resource Planning  
Blok:  2  Studiejaar:  3: Themasemester ITM
Studiepunten:  3  Docent:  Bert Rengelink

Doelstelling
De informatieverwerking binnen grote ondernemingen beslaat verschillende gebieden. 
Enterprise resource planning (ERP) probeert verschillende bedrijfsfuncties met één software-
pakket te automatiseren. Voorbeelden van dit soort bedrijfsfuncties zijn: productieplanning, 
personeelssystemen, financiële systemen, inkoopsystemen enzovoorts. De student verwerft 
een overzicht van de verscheidene onderwerpen die actueel zijn met betrekking tot de ERP 
oplossingen in het bedrijfsleven.
Studenten moeten globale kennis hebben van verschillende soorten informatiesystemen.
Hierna zijn studenten in staat verschillende industrieoplossingen, ERP-systemen, modules 
en procesbeschrijvingen te herkennen en te benoemen. Het onderwerp is relevant omdat 
ERP-systemen in bijna alle grote bedrijven geïmplementeerd zijn. De informaticus die bij 
een groot bedrijf werkt, zal zeer waarschijnlijk in aanraking komen met ERP-systemen.
Plaats in het leerplan
Dit vak maakt onderdeel uit van het themasemester IT Management in de derde jaar.
Werkwijze
In werkcolleges worden de diverse aspecten, gerelateerd aan ERP-systemen, behandeld.
Tijdens de werkcolleges zullen de studenten ook zelf diverse onderwerpen uitdiepen en 
presenteren.
De student moet een practicumopdracht in een SAP-omgeving afronden.
Lesstof
Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.:
- Overzicht ERP de bouwstenen
- The value chain en supply chain
- Process modeling
- Supplier relationship management en customer resource management
- Enterprise application integration
- Business intelligence
- Portalen
toetsing
Schriftelijk tentamen.
Het afronden van de practicumopdracht en het geven van een presentatie zijn voorwaarde 
voor het succesvol afronden van dit vak.
Het eindcijfer is het cijfer voor het tentamen.
studiemateriaal
Verplicht:
- De praktijk van SAP ERP en IDES, D.J. Schenk, C.T. Draaijer, A.A. Caris, 
 ISBN 9789001773632.
-  Enterprise resource planning, Mary Sumner, ISBN 9789043012416.
-  Daarnaast wordt voor de presentaties een lijst voorgelegd van te raadplegen literatuur.
competenties Dit vak levert een bijdrage aan de volgende competenties: hard skills G.An1, 
G.Ad1, G.O1, G.B1, B.An1, B.Ad2, B.O2, B.R3; soft skills: T3, R1, Z2.
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Studieonderdeel:  Ict in marketing  
Blok:  1  Studiejaar:  3: Themasemester ITM
Studiepunten:  3  Docent:  Dick Heinhuis

Doelstelling
Studenten inzicht geven in het gebruik van ICT bij marketingvraagstukken, waardoor de 
techniek in een breder kader wordt geplaatst. De nadruk ligt hierbij op marketing, waarbij 
ICT als hulpmiddel ter ondersteuning van de verschillende marketingactiviteiten wordt 
gezien. Afgestudeerden zijn steeds vaker werkzaam in functies, waarbij er door ICT een 
bijdrage aan de commerciële inspanningen van het bedrijf wordt geleverd.
Plaats in het leerplan
Het vak ICT in Marketing sluit aan op het vak Business Engineering in het derde jaar en 
maakt onderdeel uit van het themasemester IT Management.
Werkwijze
Werkcolleges waarin een aantal onderwerpen behandeld wordt.
Studenten ronden het vak af met een artikel geschreven voor de Automatisering Gids.
Lesstof
Diverse onderwerpen rond ICT in marketing.
Voor hun artikel zijn studenten eveneens vrij in de keuze van de literatuur/informatie.
toetsing
Artikel voor de Automatiseringgids en een eventuele presentatie. Het eindcijfer is minimaal 
het cijfer voor het artikel.
Opmerking:
Aanwezigheid 80% verplicht.
studiemateriaal
Gebruikte presentaties tijdens werkcolleges. Een lijst met aanbevolen boeken is beschikbaar 
via de website van het vak.
Aanbevolen:
Kennis van de basisprincipes van marketing.
competenties
Dit vak levert een bijdrage aan de volgende competenties: hard skills G.An3, G.Ad1, B.An2; 
soft skills: T1, T2 en T3.
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Studieonderdeel:  It servicemanagement 
Blok:  2  Studiejaar:  3: Themasemester ITM
Studiepunten:  3  Docent:  Nynke de Vries

Doelstelling
In dit thema willen we laten zien dat IT Service Management meer is dan alleen ITIL. IT 
Service Management vormt in feite een schakel met elk van de andere domeinen. Alle 
ontwikkelde en gebouwde ICT moet immers geïmplementeerd, beheerd en onderhouden 
kunnen worden en ondersteunend zijn aan de business.
IT Service Management heeft de opdracht de bestaande ICT voor de business beschikbaar 
te houden en tegelijkertijd gewenste aanpassingen en vernieuwingen van die ICT mogelijk 
te maken en de diensten van externe leveranciers te integreren en te coördineren. Allerlei 
onderwerpen uit dit domein komen langs: van klant tot leverancier, van strategische be-
leidsbepaling tot operationele uitvoering, van methoden en technieken tot contracten, van 
outsourcen van de IT-dienstverlening tot het inrichten ervan, lijnorganisatie versus pro-
cesorganisatie. De student is na dit thema in staat om planmatig en met oog voor kwaliteit 
een IT-serviceorganisatie in te richten die afgeleid is van de bedrijfsdoelstelling. Ook is de 
student in staat een bedrijf te adviseren bij het outsourcen van IT Services. De student maakt 
hierbij onderscheid tussen functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer. Actuele 
zaken zoals BITA (Business IT Alignment), demand management, governance, sourcing, 
beveiliging en TCO (total cost of ownership) komen aan de orde. De student leert omgaan 
met het combineren van verschillende standaarden als CMMi, ITIL, ASL, BISL, INK.
Plaats in het leerplan
Het thema ITSM sluit aan op het thema ITIL-D uit het eerste jaar. In de afstudeerfase is er 
een logisch vervolg in het verdiepingssemester ITM.
Werkwijze In werkcolleges wordt theorie behandeld en bij de practica wordt de theorie 
toegepast door ook de link te leggen naar de projecten en het eigen werk van de student.
Bij de practica wordt met opdrachten geïllustreerd hoe de verschillende onderwerpen een 
rol spelen bij het inrichten van een ICT-beheerorganisatie, of liever een organisatie voor IT 
Service Management. 
Lesstof De presentaties, het boek van Scheffel en het ITIL-boek van Janssen.
toetsing De practicumopdrachten moeten gemiddeld met een voldoende zijn beoordeeld.
Er is een aparte slotopdracht om naar aanleiding van een case vragen op te stellen. Het cijfer 
voor deze laatste opdracht telt mee voor het eindcijfer (c1). Het thema wordt daarnaast 
getoetst met een schriftelijk, open boek tentamen waarin ook vragen over de case worden 
opgenomen. Dit tentamen wordt met een cijfer beoordeeld (c2).
Het uiteindelijke cijfer wordt als volgt bepaald: (c1 + (c2 x 2)) / 3.
studiemateriaal Verplicht:
Scheffel e.a., Het doel, de weg en de rugzak, ISBN 907721363.
Janssen, IT-Service Management volgens ITIL, 3e editie, ISBN 9789043013239 (reeds ge-
bruikt bij ITIL).
Aanbevolen: 
B. Cuppen en H. Cuppen, ICT de baas, Academic Service, ISBN 978 90 395 2608 8.
competenties 
Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties: hard skills B.B2, I.B2.
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Studieonderdeel:  Kennismanagement  
Blok:  1  Studiejaar:  3: Themasemester ITM
Studiepunten:  3  Docent:  Atze de Bruijn

Doelstelling
Kennismanagement kan op drie manieren bestudeerd worden: technisch, organisatorisch 
of ecologisch. Welke benadering ook gekozen wordt, kennismanagement kan in bedrijven 
niet meer los gezien worden van ‘de lerende organisatie’. Bedrijven zijn vandaag de dag 
veelal afhankelijk van hun kenniswerkers. Het vak KMAN sluit hier nauw op aan. Studenten 
leren verschillende theorieën en ervaren hoe het is om in een kennisintensieve organisatie 
te functioneren. De studenten worden uitgedaagd om op innovatie wijze kennis op te doen, 
te ordenen en over te dragen.
Plaats in het leerplan
KMAN maakt deel uit van het themasemester ITM in het derde jaar.
Werkwijze
Met behulp van de aangeboden lessen leveren de studenten een eindproduct op. Aan de vorm 
van het eindproduct worden weinig beperkingen gesteld, dit kan variëren van een paper 
tot een podcast. De inhoudelijke diepgang en de mate van kennisoverdracht staan voorop.
Met meerdere personen wordt gewerkt aan een opdracht. Studenten bepalen samen welk 
theoretisch kader gehanteerd wordt, welke thema of onderwerp er wordt bestudeerd en 
welke benadering of invalshoek gekozen wordt. Studenten zijn verantwoordelijk voor de 
samenhang tussen de verschillende opdrachten, zodat er geen werk dubbel wordt gedaan 
en een maximale kennisoverdracht (rendement) plaatsvindt.
Lesstof
De bijeenkomsten zijn opgezet rond thema’s die voor de groep relevant zijn. In ieder geval 
komt het onderwerp onderzoek aan bod, dat de studenten leert gestructureerd en op basis 
van een probleemstelling te werken. Ook worden de diverse kennismanagementmodellen 
behandeld. Voor de gevraagde reflectie op het gedane werk wordt ook onderwijs aangeboden.
toetsing
Inbreng bij werkcolleges en een actieve bijdrage aan het gezamenlijke product zijn voor-
waarden voor een positieve beoordeling.
Het eindproduct wordt inhoudelijk beoordeeld en vormt samen met een mondelinge toe-
lichting over het geleverde eindproduct de afsluiting van het vak. Het eindcijfer is het cijfer 
voor het reflectieverslag.
studiemateriaal
Aanbevolen:
Mathieu Weggeman, Kennismanagement in de praktijk, Scriptum, ISBN 9789055941803.
Ikujiro Nonaka & Hirotaka Takeuchi, De kenniscreërende onderneming, Scriptum, ISBN 
9055940554 (niet leverbaar).
Etienne Wenger, Cultivating communities of practice, HBS Press, ISBN-13: 978-1-57851- 
330-7.
competenties
Hard skills G.An3, G.Ad3, G.O2, G.R1, G.B1, B.An2, B.Ad2, B.O1; soft skills: T1, T2, T3, 
R1, R2, R3, R4, Z1, Z2.
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Studieonderdelen: Praktijkadviesopdracht Itm / Professional skills 3 
Blok: 1 & 2  Studiejaar:  3: Themasemester ITM
Studiepunten: 2 (PAO-D) + 2 (PROF3-D) Docenten:   Dick Heinhuis
    
Doelstelling 
De studieonderdelen “Praktijkadviesopdracht ITM” en “Professional Skills 3“ zijn beide ge-
integreerd in één programma. Het programma heeft als doel studenten individueel kennis en 
vaardigheden te laten vergaren in het opzetten en het uitvoeren van een praktijkgericht intern 
onderzoek dat uitmondt in concrete adviezen, zoals dat van een informaticus verwacht mag 
worden. Het programma is tweede stap op weg naar de individuele afstudeeropdracht die elke 
student aan het eind van het vierde jaar dient uit te voeren. De eerste stap is reeds gezet in 
het eerste semester van jaar 2 met het programma “Onderzoeksopdracht SNE / Professional 
Skills 2.1”, waar de vaardigheden voor een vergelijkend warenonderzoek centraal stonden.
De studenten dienen nu individueel op een professionele wijze een ITM-onderwerp te on-
derzoeken in de vorm van een interne audit en het resultaat om te zetten naar een product in 
de vorm van een auditrapport en een bijbehorende presentatie. Tevens dienen de studenten 
individueel hun eigen proces en hun werkzaamheden planmatig aan te pakken, te registreren 
en te evalueren en om te zetten naar een resultaat in de vorm van een reflectieverslag over 
het eigen handelen.
Ook maken in het eerste semester studieplanning en loopbaanbegeleiding weer deel uit van 
PROF. Studenten werken hun digitale portfolio in de loop van het semester bij.
Plaats in het leerplan 
Het programma “Praktijkadviesopdracht ITM / Professional Skills 3” wordt gedurende de 
twee blokken van het eerste semester van jaar 3 verzorgd. De onderwerpen Informatie-
beveiliging en Auditing uit het vakgebied IT Management worden gebruikt als vertrekpunt 
voor het praktisch toepassen en het planmatig hanteren van de onderzoek- en adviesvaar-
digheden.
Werkwijze 
- Elke student dient de volgende opdracht uit te voeren: “Houd in de eigen organisatie een 

interne audit in de vorm van een Quick Scan Informatiebeveiliging en gebruik daarvoor 
als instrument de aangeleverde tool en formuleer op basis van de bevindingen verbeter-
adviezen voor de organisatie”.

- In het startcollege wordt duidelijk gemaakt wat deze opdracht precies inhoudt, hoe en 
waarmee die aangepakt en uitgevoerd moet worden en wat uiteindelijk de resultaten moeten 
zijn waar naartoe gewerkt wordt

- Vanaf dat moment werken de studenten individueel aan de verschillende deelopdrachten 
die zij tijdens het uitvoeren van de praktijkadviesopdracht zullen tegenkomen en leveren 
zij tussentijds deelproducten op

- De kennis en vaardigheden rond auditing en adviseren worden aangeboden in een aantal 
workshops en vervolgens direct toegepast in de praktijkopdracht

- Tijdens de colleges hebben de studenten regelmatig inhoudelijke voortgangsbesprekingen 
(productgericht met de PAO-docent) en coachgesprekken (procesgericht met de PROF-
docent)

- Ook is er tijdens de colleges tijd en ruimte voor de studenten om zelfstandig aan de eigen 
praktijkopdracht te werken
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- Elke student sluit het programma af met een mondelinge presentatie van de bereikte re-
sultaten

- Tevens levert elke student dan de eindrapportages op: als productresultaat het auditrapport 
en als procesresultaat het reflectieverslag.

Lesstof 
Tijdens de werkcolleges komen hoofdzakelijk de volgende onderwerpen aan de orde:
- elementen van een audit (opzet, bestaan en werking)
- informatiebeveiliging en de ISO/IEC 27002-norm
- Quick Scan-tool (onderdelen en werking)
- het auditproces (voorbereiden, plannen en uitvoeren van een audit)
- gedragscode en gedragsregels van de auditor en de adviseur
- competenties van de auditor en de adviseur, gekoppeld aan de stadia van het audit- en het 

adviesproces
- verwerking en analyse van verzamelde auditgegevens
- formuleren van adviezen
- verslaglegging en rapportage
- presenteren
toetsing 
Het programma kent één afzonderlijk eindcijfer voor het studieonderdeel PAO en één voor 
het studieonderdeel PROF3. Voor beide studieonderdelen wordt het eindcijfer gebaseerd op 
de twee deelcijfers voor de rapportage (70% van het eindcijfer) en de presentatie (30% van 
het eindcijfer). Voor alle deelcijfers dient een voldoende behaald te worden.
De PAO-docent beoordeelt het adviesrapport en de technisch-inhoudelijke kwaliteit van de 
presentatie. De PROF-docent beoordeelt het reflectieverslag en de communicatieve kwaliteit 
van de presentatie. Beide docenten nemen in hun beoordeling de kwaliteit van schrijven en 
van taalbeheersing Nederlands mee.
Opmerkingen:
Voor het programma geldt een aanwezigheidsplicht van 80%. In de praktijk betekent dit, dat 
een student per blok niet meer dan één bijeenkomst mag missen. Indien hij meer bijeenkom-
sten heeft gemist, mag hij niet meedoen aan de afronding van het programma.
studiemateriaal 
Verplicht:
Kempen, Keizer, Competent afstuderen en stagelopen, 4e druk, Noordhoff, 2011, ISBN: 
9789001775636.
Materiaal via de bijbehorende map in de elektronische leeromgeving.
competenties 
Dit programma levert een bijdrage aan de volgende competenties: T1, T2, T3, R1, R2, R3, 
R4, Z1 en Z2.
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Studieonderdeel:  Werkervaring Themasemester Itm  
Blok: 1, 2  Studiejaar:  3: Themasemester ITM
Studiepunten: 8  Docent:  Iraj Khaksar

Doelstelling
De student wordt bewust van zijn professioneel handelen op het werk door het leggen van 
een koppeling tussen de op school opgedane kennis en vaardigheden en zijn werkzaamheden. 
Hierdoor verwerft de student competenties die zijn loopbaan direct ondersteunen.
Plaats in het leerplan
Het themasemester ITM.
Werkwijze
Student vult het portfolio uit de vorige fase aan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het 
format dat op intranet te vinden is.
De aanvullingen bestaan in ieder geval uit:
-  goedgekeurde werkplekscan
-  bijgewerkt curriculum vitae
-  actueel functiebeschrijving (wanneer anders dan vorige versie)
-  verder ingevulde scorelijst (van vorige versie). Hierin geeft de student aan op welke com-

petenties vorderingen zijn gemaakt,
-  360 graden feedback door belanghebbenden in de werksituatie,
-  een ingevulde START-formulier,
-  één of meer bewijsstukken behorend bij het START-formulier. De bewijsstukken behorend 

bij de vorige werkervaringrapporten worden niet in het portfolio opgenomen,
-  kopie van beoordelingsformulier van de vorige werkervaringrapporten.
toetsing
De student levert in de loop van het 2e kwartaal van het semester zijn portfolio in bij loket 
werkervaring: (werkervaring-informatica@hva.nl).
Hierna wordt de student uitgenodigd voor een gesprek en terugkoppeling.
De module “Werkervaring” wordt beoordeeld op:
-  volledigheid en ordelijkheid van het portfolio, gewichtsfactor:10%
-  koppeling tussen de aangegeven ontwikkeling in algemene hbo-competenties en het START-

formulier, gewichtsfactor:10%
- koppeling tussen de aangegeven ontwikkeling in beroepsspecifieke handelingen en het 

START-formulier, gewichtsfactor:10%
-  koppeling tussen START-formulier en bewijsmateriaal, gewichtsfactor: 20%
- zelfreflectie, gewichtsfactor: 20%
- presentatie en mondelinge toelichting: 30%.
De beoordeling wordt met onderbouwing per onderdeel op een “beoordelingsformulier” 
vastgelegd en wordt in een cijfer uitgedrukt. De student ontvangt een kopie van het ingevulde 
en ondertekende beoordelingsformulier. 
studiemateriaal “Handleiding Werkervaring”, “Format Werkervaring” en “Werkplekscan”. 
Deze zijn op intranet te vinden:
https://intra.informatica.hva.nl/content/informatica-deeltijd/algemeen/werkervaring/
competenties Deze module draagt bij aan het bewust worden- en verwerven van zowel 
algemene hbo-competenties als de specifieke hbo-ICT-competenties.
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Studieonderdeel:  network concepts  
Blok:  3  Studiejaar:  3: Verdieping SNE
Studiepunten:  3  Docent:  Douwe van der Meer

Doelstelling
Het verkrijgen van een solide basiskennis zowel op theoretisch als op praktisch niveau van 
een aantal veel gebruikte netwerktechnieken in moderne computernetwerkomgevingen.
Plaats in het leerplan
Dit vak sluit aan op de inhoud van de eerdere SNE-vakken uit het eerste en tweede jaar 
waarin de basiskennis van netwerktechnologie is opgedaan.
Werkwijze
Theorie: Hoor/werkcolleges van twee lesuren gedurende 7 weken.
Praktijk: Praktische ervaring met de besproken technieken komt aan de orde als onderdeel 
van het vak SNE Labs, dat elders wordt beschreven.
Lesstof
In de eerste lessen wordt basiskennis m.b.t. bijvoorbeeld het OSI-(netwerk)model; routering 
en adressering in IP netwerken e.d. opgefrist. Daarna zullen verschillende technieken de 
revue passeren die veel toepassing vinden in telecom operator en ISP netwerken. Bijvoorbeeld 
wordt veel tijd besteed aan het routeringprotocol BGP (Border Gateway Protocol) dat in 
Internet Service Provider (ISP) netwerken een cruciale rol speelt. Ook komt een typische 
(telecom) service provider techniek als Multi Protocol Label Switching (MPLS) aan de 
orde. Daarnaast zullen verschillende aspecten worden belicht van IPv6, de opvolger van 
het huidige Internet Protocol.
toetsing
Schriftelijk tentamen over de stof die tijdens de hoorcolleges aan de orde is geweest. Bij het 
tentamen mag geen boek worden gebruikt.
studiemateriaal
Reader en selectie van online documentatie worden in de colleges en via de bijbehorende 
map in de elektronische leeromgeving bekendgemaakt.
competenties
Dit vak levert een bijdrage aan de volgende competenties: I.An2, I.O2, I.R2.
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Studieonderdeel:  network Labs  
Blok:  3  Studiejaar:  3: Verdieping SNE
Studiepunten:  2  Docent:  Douwe van der Meer

Doelstelling
De technieken zoals die in het vak Network Concepts in dit blok aan de orde komen, worden 
in dit lab in een daadwerkelijke hands-on setting toegepast.
Plaats in het leerplan
Deze cursus is onderdeel van de verdieping System and Network Engineering en sluit direct 
aan op de cursus Network Concepts.
Werkwijze
Vooral praktisch georiënteerde werkcolleges.
toetsing
Aanwezigheid bij de werkcolleges/practica is vereist.
Voldoende afronden van de praktijkopdrachten.
studiemateriaal
Te gebruiken reader en materiaal is te vinden in de bijbehorende map op de site van de 
elektronische leeromgeving.
competenties
Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: IAn2, I.O2, I.R2.
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Studieonderdeel:  network management  
Blok:  3  Studiejaar:  3: Verdieping SNE
Studiepunten:  3  Docent:  Douwe van der Meer

Doelstelling
Het bieden van een brede kennismaking met de verschillende disciplines in het vakgebied 
Netwerkmanagement. Het geven van inzicht in begrippen, methoden en technieken, die 
hierin centraal staan, zoals ASN1, SMI, MIB & SNMP. Het geven van inzicht in het netwerk-
managementproces, de netwerk-managementorganisatie en netwerk-managementstandaar-
disatie, netwerk-managementsystemen en -beveiliging.
Plaats in het leerplan
Afsluiting van de lijn netwerken.
Werkwijze
Werkcolleges, practicum en mini-essay.
Lesstof
Inleiding in Netwerkmanagement, werkcolleges, practica en college over tentamen.
toetsing
Schriftelijke toets.
studiemateriaal
Verplicht:
Ter beschikking gestelde documentatie en informatie gedurende het college.
Aanbevolen ter naslag:
Douglas Mauro, Kevin Schmidt, O’Reilly, Essential SNMP, Second edition, ISBN 059600298X.
competenties
Dit vak levert een bijdrage aan de volgende competenties: hard skills I.An1, I.B3.
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Studieonderdeel:  operating systems concepts advanced  
Blok:  3  Studiejaar:  3: Verdieping SNE
Studiepunten:  3  Docent:  Elmer Hoeksema

Doelstelling
Begrijpen welke rol operatingsystemen innemen in de context van informatiesystemen om 
tijdens de analyse en het ontwerp van informatiesystemen rekening te houden met, en ge-
bruik te maken van, de mogelijkheden en beperkingen van de gebruikte operating systemen.
Plaats in het leerplan
Het vak Operating Systems Concepts Advanced bouwt verder aan de theoretische kennis van 
operating systems. Waar eerder LINUX en Windows vanuit de praktijk worden benaderd, wordt 
het operating systeem hier als theoretisch component gezien in de context van informatiesy-
stemen. Ook wordt behandeld hoe de bestaande operatingsystemen aansluiten bij de theorie.
Werkwijze
Hoorcolleges.
Lesstof
- We behandelen alle hoofdstukken uit het boek, tenzij de docent aangeeft dat er hoofdstuk-

ken uitvallen. Daarnaast wordt extra studiemateriaal door de docent beschikbaar gesteld 
en ook dit is onderdeel van het tentamen.

- We behandelen de drie componenten die operatingsystemen moeten beheren; de CPU, 
het geheugen, en de disk.

- Van de CPU behandelen we onder andere hoe operatingsystemen meerdere applicaties 
tegelijkertijd laten werken en hoe deze applicaties data en andere resources kunnen delen, 
zonder dat corruptie en inconsistentie optreedt. Operatingsystemen bieden, samen met 
de hardware, hiervoor een oplossing.

- We zullen ook zien hoe operatingsystemen de koppeling tussen hardware en applicaties 
mogelijk maken m.b.v. interrupts en drivers.

- We behandelen hoe operatingsystemen, samen met de hardware, virtueel geheugen mogelijk 
maken en welke verschillende vormen hiervan zijn.

- Er wordt ingegaan op hoe data op disks wordt opgeslagen en hoe operatingsystemen al 
deze data ordelijk opslaan en terugvinden.

- Ten slotte behandelen we welke securityaspecten betrekking hebben op operatingsystemen. 
We behandelen virussen, worms en andere bedreigingen en welke maatregelen hiertegen 
ondernomen kunnen worden.

- Naast de onderwerpen over operatingsystemen zullen we ook aandacht besteden aan de 
programmeertaal C, aangezien dit de taal is waarin operatingsystemen geschreven zijn en 
deze taal de basis is om de onderliggende datastructuren en API goed te begrijpen.

toetsing
Dit vak wordt afgesloten door middel van een schriftelijk gesloten boek tentamen.
studiemateriaal Verplicht: William Stallings, Operating Systems: Internals and Design Prin-
ciples, 7/E, ISBN 9780273751502. Er is een Nederlandstalige versie verkrijgbaar, echter de 
oorspronkelijke Engelstalige versie wordt aanbevolen. Let op, de docent gebruikt de nieuwste 
Engelstalige editie. De Nederlandse vertaling een editie kan achterlopen.
competenties Draagt bij aan competenties: S.An3, S.O3, S.R3, I.An3, I.Ad3, I.O3, I.B2, 
H.An3, H.Ad3, H.O2.
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Studieonderdeel:  sne Programming  
Blok:  4 Studiejaar:  3: Verdieping SNE
Studiepunten:  2 Docent:  Elmer Hoeksema

Doelstelling
Het kunnen programmeren van netwerk- en/of systeembeheerstaken.
Plaats in het leerplan
Een uitbreiding van de module Unix networkprogramming. Waar de module network-
programming zich vooral richt op de theorie van netwerken en een kennismaking met de 
verschillende talen die beschikbaar zijn voor beheerstaken, richt deze module zich meer op 
de praktische toepassing in Python.
Werkwijze
Werkcollege met aansluitend practicum.
Lesstof
- De programmeertaal Python.
toetsing
Dit vak wordt afgesloten met een eindopdracht en een schriftelijk gesloten boek tentamen. 
Het eindcijfer is een gemiddelde van de twee deelcijfers.
studiemateriaal
Verplicht: 
Mark Summerfield, Programming in Python 3: A Complete Introduction to the Python 
Language, 2nd edition, Addison Wesley Longman GBP, ISBN 9780321680563. 
Er kan door de docent aanvullend materiaal beschikbaar gesteld worden.
competenties
S.Ad1, S.O1, S.R1, S.B2, I.R1, I.B1.
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Studieonderdeel:  unix networkprogramming  
Blok:  4  Studiejaar:  3: Verdieping SNE
Studiepunten:  4  Docent:  Elmer Hoeksema

Doelstelling
Het kunnen implementeren van simpele in een netwerk werkende tooling in verschillende 
programmeertalen.
Plaats in het leerplan
Afronding van de netwerklijn.
Werkwijze Werkcollege met een aansluitend practicum.
Lesstof
- TCP/IP en in het bijzonder client/server API m.b.t. stream en datagramverbindingen.
- De programmeertalen C, PHP, Perl, Ruby en Python en in het bijzonder de netwerk API.
- XML en SOAP
toetsing
Dit vak wordt afgesloten met een verslag en een schriftelijk gesloten boek tentamen. Het 
eindcijfer is een gemiddelde van de twee deelcijfers.
studiemateriaal
De docent stelt materiaal beschikbaar en de studenten wordt nadrukkelijk aangeraden om 
zelf materiaal te verzamelen over de behandelde onderwerpen.
competenties
Competenties waaraan het vak bijdraagt: S.An1, S.Ad1, S.O1, S.R1, S.B2, I.R1, I.B1.
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Studieonderdeel:  Wireless networks  
Blok:  4 Studiejaar:  3: Verdieping SNE
Studiepunten:  3  Docent:  Romeo Zwart

Doelstelling
Draadloze telecommunicatie is zonder twijfel één van de belangrijkste ontwikkelingen van de 
laatste decennia op het gebied van computersystemen en datacommunicatie. Met draadloze 
netwerken is het echt mogelijk geworden plaatsonafhankelijk te werken. Dit kan zijn binnen 
een gebouw of op een campus (bv. met WIFI), maar ook in netwerk met een grote, landelijke, 
dekking (met bijv. UMTS of WiMax technieken).
De cursus Wireless Networks geeft je een degelijke introductie op het gebied van mobiele 
en wireless netwerken. In het eerste deel van de cursus leer je de basis van, onder andere, 
de radiotechnologie die onder alle draadloze netwerken de fysieke infrastructuur vormt. 
Daarna maak je kennis met verschillende toepassingsgebieden van draadloze netwerken, bv. 
wireless LAN’s (IEEE802.11) en GSM/UMTS. Meestal vinden we een of meer interessante 
gastsprekers om deze technieken toe te lichten vanuit het gezichtspunt van, bijvoorbeeld, een 
mobiele telecom operator of een netwerkbeheerder van een groot WIFI netwerk.
Hiermee krijg je als network engineer basiskennis en inzicht in de (on)mogelijkheden van 
deze netwerken en hierdoor leer je waarmee rekening gehouden moet worden bij het ontwerp 
en beheer van dergelijke netwerken. Mobiele en wireless netwerken liggen zeker ook op het 
terrein van de telecommunicatie-ingenieur. Met het succesvol afronden van deze cursus ben 
je bekend met de technieken en de terminologie van de draadloze telecomwereld en kan je 
een gesprekspartner zijn voor een telecom-ingenieur.
Wireless Networks is een stevig vak en zeker niet een cursus ‘hoe installeer ik mijn draadloze 
router’. Deelnemers dienen absoluut interesse te hebben voor de processen op de onderste 
lagen van het OSI- en TCP/IP model (fysieke laag t/m transportlaag). Daarnaast is enige 
middelbare schoolkennis van natuur- en wiskunde belangrijk voor het begrip van de fysieke 
aspecten van de signaaltransmissie die de basis vormen van dit vak.
Werkwijze
Twee uur per week hoor/werkcollege.
Lesstof
Verspreid over zeven weken komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:
- Draadloze transmissie en antennes
- Medium access control
- Wireless LAN’s
- Mobiele telecomnetwerken
- Beveiligingsaspecten van draadloze netwerken
toetsing
Schriftelijke (gesloten boek) tentamen.
studiemateriaal
Verplicht:
Mobile Communications 2nd ed., Schiller, ISBN 9780321123817.
Extra materiaal dat via de bijbehorende map in de elektronische leeromgeving wordt aan-
geboden.
competenties Dit vak levert een bijdrage aan de volgende competenties: I.An2, I.O2, I.R2.
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Studieonderdeel:  Datawarehousing  
Blok:  3  Studiejaar:  3: Verdieping SE
Studiepunten:  3  Docent:  Ellen Waterman

Doelstelling
Een bedrijf beschikt over vele bronnen van informatie. De informatie is opgeslagen in 
meerdere operationele databases. Het nemen van beslissingen op alle niveaus in het bedrijf 
is afhankelijk van de toegankelijkheid van de informatie. Vaak moet de informatie ook nog 
gegroepeerd, geaggregeerd en geanalyseerd worden. Tegenwoordig ontwerpt en bouwt men 
daarvoor een datawarehouse, een opslagplaats van gegevens.
In dit verdiepingsthema leert de student de basisprincipes van datawarehouses kennen. 
Daarbij hoort kennis van en inzicht in het maken van een ontwerpmodel voor een dataware-
house. Daarnaast krijgt de student inzicht in de toepassing en het nut van datawarehousing.
Plaats in het leerplan
Dit vak maakt onderdeel uit van de verdieping SE in het derde jaar. Datawarehousing sluit 
aan op het vak Databases uit het tweede jaar. Van deelnemers wordt verwacht dat zij kennis 
hebben van relationele databases en SQL-statements.
Werkwijze
Hoorcolleges en gastcollege(s).
Lesstof
-  Concepten van datawarehousing
-  Architectuur van een datawarehouse
-  Vierstappenplan ontwerpen model datawarehouse
-  Stermodellen
-  Verschillende soorten dimensies
-  Drie soorten feitentabellen
-  Datawarehouse busmatrix
-  Changing dimensions - type wijzigingen
-  Aggregaten – OASI
-  ETL
toetsing
Aanwezigheid hoorcolleges verplicht.
Opdrachten moeten worden uitgevoerd.
Het eindcijfer is het cijfer voor de opdrachten.
studiemateriaal
Aanbevolen:
Sterren en Dimensies, Harm van der Lek, hoofdstukken 1-13.
competenties
Dit vak levert een bijdrage aan de volgende competenties: S.An2, S.Ad2, S.O2.
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Studieonderdeel:  Design Patterns  
Blok:  3 & 4  Studiejaar:  3: Verdieping SE
Studiepunten:  4  Docent:  Richard de Koning

Doelstelling
Uit de resultaten van de analyse van aanwezige OOA- en OOD-modellen wordt het dui-
delijk dat bepaalde patronen (patterns) zich in een vergelijkbare vorm steeds herhalen. De 
patronen die zich in OOA-modellen herhalen, noemt men de ‘analysis patterns’. De bekende 
analysis patterns worden door ervaren systeemanalisten met succes toegepast bij de analyse 
en constructie van nieuwe modellen.
Design patterns zijn afkomstig van de bestaande, robuuste OOD-modellen. Ze zijn over het 
algemeen technischer en complexer dan analysis patterns. Design patterns geven beproefde 
en generieke oplossingen aan voor telkens terugkerende ontwerpproblemen.
In dit vak verwerft de student de nodige kennis en vaardigheden om design patterns te 
ontdekken en toe te passen bij het ontwerpen van robuuste software. Zo leert hij een analy-
semodel te vertalen naar een designmodel en het resultaat naar programma’s.
Plaats in het leerplan
Dit vak maakt onderdeel uit van de verdieping SE in het derde jaar.
Kennis van UML en van Java of C++ is noodzakelijk.
Werkwijze
De kennis wordt verworven via hoorcolleges en een serie kleine praktijkopdrachten.
Lesstof
-  General Purpose Design Patterns
-  Creational Patterns
-  Structural Patterns
-  Behavioral Patterns
-  User Interface Patterns
-  Programming Patterns.
toetsing
Het eerste deel (blok) wordt afgesloten met een theorietoets, en het tweede blok met een 
practicumopdracht die beide met een cijfer worden beoordeeld. Voor beide onderdelen 
moet een voldoende behaald worden. Het gemiddelde van deze cijfers vormt het eindcijfer 
voor het vak.
studiemateriaal
Aanbevolen:
Design Patterns, Gamma, ISBN 9780201633610.
Head first Design patterns, ISBN 9780596007126.
competenties
Dit vak levert een bijdrage aan de volgende competenties: hard skills S.An3, S.O3, S.B2.



8282

jaar 3

Studieonderdeel:  requirements engineering  
Blok:  3  Studiejaar:  3: Verdieping SE
Studiepunten:  3  Docent:  Karel Pieterson

Doelstelling
Het succes van een softwaresysteem staat of valt met de correcte interpretatie van de wensen 
van de toekomstige systeemgebruikers. In dit vak wordt ingegaan op een aantal specifieke 
technieken om deze wensen te destilleren, te formuleren in use cases en controleerbaar te 
maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Volere methodiek, beschreven in het boek. Na 
dit onderdeel is de student in staat: in overleg met beoogde eindgebruikers systeem require-
ments op te stellen in een Programme Of Requirements (POR); problemen in interpretatie, 
nauwkeurigheid en haalbaarheid van het POR vroegtijdig te herkennen en te ondervangen; 
de plaatsing en het belang van het POR in een professioneel domein te herkennen en te 
implementeren.
Plaats in het leerplan
Deze cursus is een onderdeel van Advanced Software Development.
Werkwijze
Theorie.
Lesstof
- Introductie;
- Requirements en het requirements engineering process;
- Projectstart
- Event-driven use cases
- Verzamelen van requirements; scenario’s
- Functionele en niet-functionele requirements
- Fit criteria
- Documenteren en kwaliteit
- Prototyping
- Hergebruik
- Review van de specificatie
toetsing
De voor dit vak te bestuderen stof wordt in drie deeltentamens door middel van open vragen 
en/of meerkeuzevragen tijdens de colleges getoetst. Indien het gemiddelde resultaat van deze 
deeltoetsen groter dan of gelijk is aan 5,5 wordt dit het eindcijfer en wordt het vak met een 
voldoende afgesloten.
De herkansing vind in de tentamenweek van het volgende blok plaats en bestaat uit één 
schriftelijk tentamen over de gehele stof.
studiemateriaal
Verplicht
Robertson and Robertson, Mastering the Requirements Process 2nd edition, Addison Wesley, 
ISBN 9780321419491.
competenties
Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: S.An3, S.Ad3, S.O3.
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Studieonderdeel:  software engineering tools  
Blok:  4  Studiejaar:  3: Verdieping SE
Studiepunten:  4  Docent:  Gerke de Boer

Doelstelling
De student heeft inzicht in de concepten en het gebruik van CASE-tools bij software en-
gineering. De nadruk ligt op model-based development, codegeneratie en business rules 
automation. Het toepassen van concepten van rule-based systemen komt daarbij aan de orde.
De student is in staat een CASE-tool zelfstandig te onderzoeken en te beoordelen op gebruik 
en inzetbaarheid bij een systeemontwikkelingstraject. De aandacht is daarbij met name 
gericht op het ontwikkelen van informatiesystemen. De student weet zelf relevante beoor-
delingscriteria op te stellen en krijgt inzicht in de ISO-standaard voor softwarekwaliteit.
Plaats in het leerplan
Dit vak maakt onderdeel uit van de verdieping SE in het derde jaar.
Werkwijze
Het vak bestaat uit 2 onderdelen.
Onderdeel 1:
Aan de hand van voorbeeldtools worden de concepten van tools besproken. Door middel 
van opdrachten wordt inzicht in de eigenschappen van de tools ontwikkeld.
Onderdeel 2:
Beoordeel in een projectteam de inzetbaarheid van een CASE tool in een systeemontwik-
kelingsproject.
In ieder geval moeten de volgende deelopdrachten worden uitgevoerd:
- Het opstellen van beoordelingscriteria voor een CASE tool
- Het zelfstandig onderzoeken van de functionaliteit en de bruikbaarheid van een CASE tool
- Het presenteren van het onderzochte CASE tool
Lesstof
Onderdeel 1: Theorie 4GL/Codegeneratie/Business Rules
Onderdeel 2: Onderzoek CASE tool
toetsing
Beide onderdelen worden afzonderlijk getoetst.
Voor onderdeel 1 moeten alle practicumopdrachten voldoende zijn uitgevoerd.
Onderdeel 2 wordt getoetst op inhoud van het onderzoek, op de presentatie en op verslag-
legging.
Het eindcijfer is het cijfer voor de presentatie.
studiemateriaal
Handleiding SET via de bijbehorende map op de site van de elektronische leeromgeving.
Papers van Internet.
competenties
Dit vak levert een bijdrage aan de volgende competenties: S.An3, S.Ad2, S.O2, S.R2-3.
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Studieonderdeel:  sofware maintenance  
Blok:  4  Studiejaar:  3: Verdieping SE
Studiepunten:  3  Docent:  Richard de Koning

Doelstelling
Software maintenance is het onderhouden van een product nadat het afgeleverd is aan de op-
drachtgever. Tijdens het gebruik hiervan kan het wenselijk zijn om de software te verbeteren 
ten aanzien van performance, security of andere quality attributes (non-functional requi-
rements). Ook het verbeteren van fouten die niet tijdens de acceptatietesten zijn gevonden 
vallen onder software maintenance net zoals het toevoegen van functional requirements.
Plaats in het leerplan
Dit vak maakt onderdeel uit van de verdieping SE in het derde jaar.
Werkwijze
Theorie en practicum.
Tijdens het vak krijgt de student te maken met verschillende aspecten van software main-
tenance.
Theorie en praktijk wordt gecombineerd door middel van papers en het werken aan een 
eindopdracht. Hierdoor krijgt de student inzicht in het maintenance proces, tools en ver-
schillende metrics.
Lesstof
- Software evolution
- Software Maintenance process
- Quality management en process improvement
- Cost estimation techniques and Complexity metrics
toetsing
Voor de paper krijgt de student een eindcijfer.
studiemateriaal
Aanbevolen:
I. Sommerville, Software Engineering 9, ISBN 9780137053469.
competenties
S.An3, S.Ad3, S.B3.
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Studieonderdeel:  sofware testing  
Blok:  3  Studiejaar:  3: Verdieping SE
Studiepunten:  3  Docent:  Elmer Hoeksema

Doelstelling
Het kunnen opstellen van een teststrategie, het kunnen kiezen van de juiste testtechniek, het 
kunnen uitwerken van een testtechniek, het kunnen uitvoeren van een test, en het kunnen 
weergeven van de resultaten in een bevindingenrapport.
Plaats in het leerplan
Dit vak maakt onderdeel uit van de verdieping SE.
Werkwijze
Werkcollege
Lesstof
- TMap Next, in het bijzonder de testtechnieken.
toetsing
Dit vak wordt afgesloten met een verslag en een schriftelijk gesloten boek tentamen. Het 
eindcijfer is een gemiddelde van de twee deelcijfers.
studiemateriaal
Verplicht:
Tim Koomen, e.a., TMap Next (voor resultaatgericht testen), ISBN 9789072194794.
competenties
Dit vak levert een bijdrage aan de volgende competenties: S.An3, S.Ad2, T3, R1 en R2.
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Studieonderdeel:  Werkervaring Verdiepingsemester 
Blok: 3, 4  Studiejaar:  3: Verdiepingsemester
Studiepunten: 8  Docent:  Iraj Khaksar

Doelstelling
De student wordt bewust van zijn professioneel handelen op het werk door het leggen van 
een koppeling tussen de op school opgedane kennis en vaardigheden en zijn werkzaamheden. 
Hierdoor verwerft de student competenties die zijn loopbaan direct ondersteunen.
Plaats in het leerplan
Het Verdiepingsemester.
Werkwijze
Student vult het portfolio uit de vorige fase aan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het 
format dat op intranet staat.
De aanvullingen bestaan in ieder geval uit:
-  goedgekeurde werkplekscan
-  bijgewerkt curriculum vitae
-  actueel functiebeschrijving (wanneer anders dan vorige versie)
-  verder ingevulde scorelijst (van vorige versie). Hierin geeft de student aan op welke com-

petenties vorderingen zijn gemaakt,
-  360 graden feedback door belanghebbenden in de werksituatie,
-  een ingevuld START-formulier,
-  één of meer bewijsstukken behorend bij het START-formulier. De bewijsstukken behorend 

bij de vorige werkervaringrapporten worden niet in het portfolio opgenomen,
- kopie van beoordelingsformulier van de vorige werkervaringrapporten.
toetsing
De student levert in de loop van het 2e kwartaal van het semester zijn portfolio in bij loket 
werkervaring: (werkervaring-informatica@hva.nl).
Hierna wordt de student uitgenodigd voor een gesprek en terugkoppeling.
De module “Werkervaring” wordt beoordeeld op:
- volledigheid en ordelijkheid van het portfolio, gewichtsfactor:10%
- koppeling tussen de aangegeven ontwikkeling in algemene hbo-competenties en het START-

formulier, gewichtsfactor:10%
- koppeling tussen de aangegeven ontwikkeling in beroepsspecifieke handelingen en het 

START-formulier, gewichtsfactor:10%
- koppeling tussen START-formulier en bewijsmateriaal, gewichtsfactor: 20%
- zelfreflectie, gewichtsfactor: 20%
- presentatie en mondelinge toelichting: 30%.
De beoordeling wordt met onderbouwing per onderdeel op een “beoordelingsformulier” 
vastgelegd en wordt in een cijfer uitgedrukt. De student ontvangt een kopie van het ingevulde 
en ondertekende beoordelingsformulier. 
studiemateriaal “Handleiding Werkervaring”, “Format Werkervaring” en “Werkplekscan”. 
Deze zijn op intranet te vinden:
https://intra.informatica.hva.nl/content/informatica-deeltijd/algemeen/werkervaring/
competenties Deze module draagt bij aan het bewust worden- en verwerven van zowel 
algemene hbo-competenties als de specifieke hbo-ICT-competenties.
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Jaar 4

Het laatste jaar van de studie is gereserveerd voor de twee modules Minor en Afstudeer-
project. Hierbij kun je kiezen voor een verdiepingsminor (waarmee je kennis van een jou 
bekend vakgebied verder uitdiept), een verbredingsminor (waarmee je kennis verwerft van 
een ander, voor jouw loopbaan relevant vakgebied) of een schakelminor (waarmee je je 
voorbereidt op een masteropleiding).
De afstudeeropdracht wordt bijna altijd op het eigen werk uitgevoerd. Je wordt zowel indi-
vidueel als in groepsverband begeleid waardoor je nog regelmatig op de opleiding aanwezig 
zult zijn.

Minor
Bij dit onderdeel kan je een keuze maken uit onderstaande opties:
a. Deeltijd Informatica biedt sinds september 2010 een minor met de naam e-Discovery. 

Deze minor wordt in principe op de voor de deeltijd gebruikelijke tijdstippen gegeven. 
Iedere deeltijd student Informatica mag deze minor kiezen.

b. Van de minoren die door de andere opleidingen binnen de HvA worden aangeboden is 
een select aantal waaruit je één kan kiezen. Deze lijst wordt op de site van de opleiding 
Informatica Deeltijd gepubliceerd.

c. Je kunt voor een andere minor uit het minorenaanbod van de HvA kiezen. In dat geval 
moet je met je LA contact opnemen en zijn advies inwinnen, je keuze onderbouwen en 
het verzoek naar de examencommissie sturen. Er is wel een kans dat de examencommissie 
je verzoek niet honoreert. Bovendien geldt hiervoor dat de aanbodtijden anders zijn dan 
de gebruikelijke deeltijdavonden. Een lijst van deze minoren staat op de site minoren van 
de HvA http://www.hva.nl/studeren/minoren/

d. Je kunt een alternatieve minor kiezen. In dat geval moet je een verzoek indienen bij het 
loket deeltijd. Hierbij breng je een verzameling van de door jou behaalde certificaten en 
diploma’s die samenhang hebben en die minstens gelijkwaardig zijn aan één semester, in. 
Loket deeltijd geeft een advies tot goedkeuring aan de examencommissie. Voorbeelden 
hiervan zijn: je hebt al een hbo-opleiding gevolgd en een diploma (of een aanzienlijk deel 
van het hbo-programma) behaald of je hebt een groot aantal certificaten behaald waardoor 
je je in een bepaalde richting reeds op hoog niveau hebt gespecialiseerd.

e. Je kunt er ook voor kiezen om naast de verdieping die je behaald hebt, een tweede verdie-
ping als minor te kiezen. Stel je hebt voor de verdieping SE gekozen en hebt deze behaald, 
dan kun je als minor voor de verdieping SNE of ITM kiezen. Een aandachtspunt bij je 
studieplan: je volgt dan je “minor” in het tweede semester, de verdiepingen worden im-
mers in het tweede semester aangeboden.

Inschrijven voor minoren gaat via het Studenten Informatiesysteem (SIS). Kijk voor meer 
informatie op de website: http://www.hva.nl/studeren/minoren/inschrijven-minoren/

Afstuderen
Het afstudeerproject is de proeve van bekwaamheid waarmee je kunt aantonen dat je als 
hbo-informaticus kunt werken.
De deeltijdstudenten nemen als afstudeerproject (bijna) altijd een project dat ze op hun 
werk uitvoeren.
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Je mag beginnen met het afstudeerproject als je:
- in het bezit bent van je propedeusecertificaat;
-  alle studiepunten uit de drie themasemesters (Themasemester SNE, Themasemester SE en 

Themasemester ITM) behaald hebt;
- en als je afstudeeropdracht is goedgekeurd door de afstudeercommissie.
De afstudeercommissie wijst ook een begeleider/beoordelaar aan. Deze docent is je examina-
tor die samen met je bedrijfsbegeleider, een assessor en een externe deskundige het resultaat 
van je afstudeerproject tijdens de afstudeerzitting zal beoordelen. Over de gang van zaken 
rond het afstuderen en de diplomering vind je meer informatie op de website. Daar kun je 
ook een handleiding over de afstudeerstage downloaden.

Leerplanschema vierde jaar

1e semester 2e semester

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

Minor 30 studiepunten Afstudeerproject 30 studiepunten

Naam minor e-Discovery

Aanbiedende opleiding Deeltijd Informatica en 
Deeltijd Media, Informatie en Communicatie

Domein waarin minor valt DMCI

Periode(n) waarin minor wordt 
aangeboden (1+2 en/of 3+4)

Semester 1, periode 1+2

Beschrijving van de minor
 
Inhoud
De deeltijdminor e-Discovery is opgezet rond het proces van selectie, verwerking, productie 
en presentatie van digitaal opgeslagen gegevens. De gevonden elektronische informatie kan 
worden gebruikt voor het opsporen van fraude of voor ondersteuning bij de bewijsvoering 
in een geschil, een juridische procedure of een rechtszaak.
Nu steeds meer gegevensverwerking digitaal plaats vindt, neemt de hoeveelheid elektronisch 
opgeslagen informatie gigantisch toe. Wanneer in een organisatie bij de bedrijfsvoering iets 
misgaat (al dan niet met opzet), moet een enorm volume aan gegevens doorzocht worden 
op digitale sporen die kunnen leiden naar elektronisch opgeslagen informatie als bewijs. 
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De wijze waarop die informatie getraceerd, geanalyseerd, bewaard en gepresenteerd wordt, 
dient zo te gebeuren dat het resultaat als wettig bewijsmiddel kan dienen.
Als belangrijk hulpmiddel kan daarbij het Electronic Discovery Reference Model (www.
edrm.net) gehanteerd worden. Het model is in 2005 ontwikkeld en beschrijft de verschillende 
onderdelen in het e-Discovery-proces en de onderlinge samenhang. Inmiddels is EDRM 
internationaal geaccepteerd als het de facto model voor e-Discovery en vormt daarom de 
leidraad binnen de minor.

Programma
· Doorlopende Case
 Je wordt geconfronteerd met een reallifebedrijf als organisatie. Het bedrijf heeft een aantal 

problemen waaronder spionage. Het bedrijf zoekt externe hulp en vraagt jou en jouw team 
om een aantal discrete onderzoeken te doen naar de verdenking dat het bedrijf bespioneerd 
is. De opdrachtgever wil dat je de toedracht achterhaalt, dus feiten verzamelt over wat er 
allemaal in welke volgorde is gebeurd, wanneer en hoe dat is gebeurd en wie en wat er bij 
betrokken waren.

 Jij gaat proberen met behulp van diverse bronnen opgeslagen informatie opsporen en 
hopelijk bewijsmateriaal achterhalen. Ook tracht je te achterhalen of de geuite verdenking 
terecht is of weerlegd kan worden. Telkens dien je daarbij als onderzoeker rekening te hou-
den met wat je wel/niet mag doen en hoe je iets moet doen volgens de geldende wet- en 
regelgeving en in relatie met de privacy van betrokkenen.

· Track 1: “Information Management”
 Je leert de betekenis van de levenscyclus van informatie binnen een organisatie kennen 

(van aanmaken, gebruiken tot en met archiveren dan wel vernietigen) en hoe die cyclus 
gemanaged wordt.

· Track 2: “Identification”
 Je neemt als onderzoeker deel aan een e-Discovery-project in opdracht van een bepaalde 

organisatie. Bij de start ervan leer je hoe je bepaalt om welke informatie het gaat en welke 
periode het betreft. Nu moet je zorgen dat je bij en rond die organisatie potentiële informa-
tiebronnen identificeert en vooral lokaliseert waarin mogelijk relevante sporen te vinden 
zijn.

· Track 3: “Preservation” en “Collection”
 Je moet gaan zorgen dat de voor jouw onderzoek relevante informatie zodanig wordt 

veiliggesteld en verzameld dat die niet meer gewijzigd of vernietigd kan worden.
· Track 4: “Processing”
 Je beschikt nu over een enorme hoeveelheid verzamelde informatie. Jij dient te zorgen dat 

het volume drastisch worden verkleind en uiteindelijk in een zodanige vorm omgezet kan 
worden dat de overgebleven informatie leesbaar is.

· Track 5: “Review” en “Analysis”
 Uiteindelijk ben je in staat om de leesbare informatie zo te screenen dat je een definitieve 

selectie van alleen de relevante informatie kunt maken.
· Track 6: “Production” en “Presentation”
 Als laatste moet je er voor zorgen dat alle documenten met relevante informatie aangeleverd 

kunnen worden in een afgesproken formaat. Tenslotte weet jij de onderliggende gegevens 
in (bijna) originele vorm te presenteren aan alle betrokken partijen.
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Werkvormen
De minor is verdeeld over 2 periodes en duurt in totaal 1 semester. Elke periode of blok 
kent 10 contactmomenten waarvan 5 colleges en 5 zelfwerkzaamheidmomenten. Tijdens 
de eerste vier interactieve colleges staan de Tracks centraal en in het laatste college worden 
de resultaten van het praktijkproject gepresenteerd.
De contactmomenten vinden plaats:
· op de woensdagavond als interactief college van 18.30-22.00 uur op locatie
· op de maandagavond als zelfwerkzaamheid op een zelf te bepalen plaats.
In de week na een interactief college voer je zelfstandig individueel een Trackopdracht uit en 
werk je in een gemengd samengesteld team aan het praktijkproject in de vorm van de door-
lopende Case. Tevens bereid je in die week het volgende college voor. In elke Trackopdracht 
pas je de tijdens het voorafgaande college besproken theoretische achtergronden concreet 
toe op een reële situatie, waar mogelijk binnen jouw eigen bedrijf.

Leermiddelen
Via de elektronische leeromgeving krijg je relevant achtergrondmateriaal aangeboden.

Toetsing
Met de minor e-Discovery kun je 30 studiepunten behalen, verdeeld in 18 Trackpunten en 
12 Projectpunten. Elke Track heeft een waarde van 3 studiepunten en wordt getoetst aan de 
hand van jouw resultaten van de individueel uitgewerkte Trackopdracht. Het praktijkproject 
heeft een waarde van 12 studiepunten en wordt getoetst aan de hand van presentaties van de 
deel- en eindresultaten en het dossier met de Casebevindingen die je met jouw team verzorgt.

Coördinerend docent
Carla Bombeld (Kenniskring e-Discovery, Deeltijd Informatica).

Bijkomende kosten
Geen. 

Instapvoorwaarden Geen [enige kennis van (onder)zoeken is handig]

Startdatum 1e lesweek 2012 (woensdagavond 18.30 uur) 

Locatie Gebouw “Kroon Juweel”
Duivendrechtsekade 36 – 38 (metro Spaklerweg)

Naam, telefoonnummer en 
emailadres voor informatie 
over de minor

Carla Bombeld 
020 – 595 1625 
c.a.bombeld@hva.nl

Minimum aantal deelnemers 15

Maximum aantal deelnemers 30
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BIJLAGE I  MISSIE EN VISIE VAN DE HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

De HvA leidt vanuit een brede oriëntatie op het beroepenveld een grote variëteit aan stu-
denten op die hun talenten maximaal ontplooien om zelfstandig en op een hoog niveau hun 
professie uit te kunnen oefenen. Voorts is de HvA een kennisinstelling die via onderwijs en 
onderzoek bijdraagt aan de vernieuwing van de samenleving en de beroepspraktijk in en om 
een internationaal georiënteerd Amsterdam. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) stelt 
haar studenten in staat om uit te blinken in de beroepspraktijk die het beste bij hen past. De 
hogeschool is toegankelijk en transparant.
Iedereen met voldoende kwalificaties is welkom en kan rekenen op volledige inzet en onder-
steuning van de hogeschool. Het onderwijs is praktijkgericht en afgestemd op persoonlijke 
wensen, talenten en ambities. De student stuurt voor een groot deel zijn eigen leerproces. 
De docent faciliteert het proces en bewaakt het kennisniveau. Studenten worden begeleid bij 
de aansluiting op hun vooropleiding, bij de keuzes tijdens hun studie en bij de aansluiting 
op de arbeidsmarkt of vervolgopleiding.
Na hun opleiding beschikken de studenten niet alleen over vakkennis en toegepaste kennis. 
Zij zijn tevens in staat om problemen zelfstandig te onderzoeken en hun kennis zelf verder 
te ontwikkelen. Daarbij hebben zij de sociale en communicatieve vaardigheden die voor het 
uitoefenen van de beroepspraktijk noodzakelijk zijn. Zij zijn kritisch op zichzelf en in staat 
innovaties te initiëren en te realiseren.
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BIJLAGE II  INFORMATION TECHNOLOGy

Bachelor of ICT
The four-year Bachelor programmes in Information Technology (also available as a parttime
programme) aim at training professionals who are able to operate successfully in the field 
of Information Technology as designers, product developers, project managers. This means
that besides having technical expertise, graduates have developed their own skills and are 
able to continue developing those skills in the continually changing professional world.
The Bachelor of ICT program is centered on the professional role model and offers students the 
possibility to practice this role in real life like situations. The program is project-based, focu-
sing on realistic problems from the professional field in which students have to work together 
with fellow students, teachers and industry in order to solve problems or develop products.

Professional domains
We train our students for various fields in ICT.

System and Network Engineering
Our graduates:
·  are skilled team workers
·  are inventive and enterprising
·  have developed a wide technical knowledge in the field of Information Technology within 

a practical context
·  have had hands-on experience in project work for industry
·  know how to design, build and control technical infrastructures such as control systems 

and large data networks
·  have a solid understanding of computer system foundations in general
·  have extensive practical experience with various Operating Systems, such as Windows XP/ 

Vista and Linux
·  are well-trained in the practical application of routing and switching concepts and ap-

plication in computer data networks
·  have practical experience with state-of-the-art networking technology, focused on industry 

leading vendor equipment, such as Cisco

Software Engineering
Our graduates:
·  know how to analyse, design, build and implement software systems
·  are skilled team workers
·  are inventive and enterprising
·  have developed a wide technical knowledge in the field of Information Technology within 

a practical context
·  have had hands-on experience in project work for industry
·  know how to programme in different languages such as Java, C++ and DotNet
· can use modern development tools such as Spring and Hibernate
· are experienced in modeling in UML, requirements engineering, testing and can use design 

patterns
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IT Management
Our graduates:
·  are skilled team workers
·  have had hands-on experience in project work for industry
·  have insight in the organization of a company and its information streams and know how 

to combine those by using Information Technology
·  have insight in translating business strategy into ict solutions
·  are able to define an Information Architecture for a company
·  design, develop and implement service management
·  define policies, strategies and processes across the service management lifecycle
·  assess the maturity of service management organizations
·  design a service strategy in order to manage the service portfolio

Contact
Email: i.khaksar@hva.nl
Telephone:  020-5951618
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BIJLAGE III COMPETENTIES BACHELOR OF ICT

In de vakbeschrijvingen vind je onder het kopje competenties een aantal codes.
Bij sommige vakken worden alleen “hard skills” genoemd, bij andere “soft skills”, bij de 
meeste vakken beide.
De hard skills zijn overgenomen uit het boekje Bachelor of ICT, domeinbeschrijving van de 
HBO-I stichting, ISBN 9789081468411, 2009. Hierin staat een competentiemodel dat een 
systematische beschrijving geeft van het domein van de Bachelor of ICT. 
Het bevat drie dimensie, t.w.
·  Life cycle fasen
·  ICT-architectuurlagen
·  Beheersingsniveau
Hieronder volgt een beschrijving van deze dimensies zoals overgenomen uit het boekje.
In de vakbeschrijvingen zijn afkortingen gehanteerd. Het eerste deel hiervan heeft betrek-
king op de life cycle fasen, het tweede deel op de ICT-architectuurlaag, het getal op het 
beheersingsniveau.
De omschrijving van de “soft skills” volgt daarna in een tabel. 
(Uittreksel uit De Bachelor of ICT, Domeinbeschrijving. De volledige tekst is te vinden op het 
intranet van de opleiding.)

De dimensies van het model

Life cycle fasen
De life cycle fasen van een informatiesysteem vormden de basis van de eerdere profielbeschrij-
ving. Dit bleek een bruikbare indeling voor de beschrijving van de Bachelor of ICT, die door 
veel opleidingen is overgenomen. Uiteraard zijn veel andere indelingen mogelijk; modellen 
als het European e-Competence Framework of het framework uit ISO/IEC standaard 12207 
zijn ook gebaseerd op de life cycle. De verschillende modellen onderscheiden zich van elkaar 
door de mate van detail, de interpretatie van de ruimte van de life cycle, de grenzen tussen 
verschillende fasen en de als afzonderlijke fasen aangemerkte processen. Uiteraard zijn ook 
andere, niet op de life cycle gebaseerde indelingen mogelijk.
Het model dat het HBO-I in de vorige profielbeschrijving hanteerde, is breed geaccepteerd. 
ICT-opleidingen maken hier veelvuldig gebruik van. Daarom is besloten ook in deze be-
schrijving van dit model uit te gaan. De beschrijving in deze dimensie luidt dan als volgt: 
Analyseren
Analyseren van processen, producten en informatiestromen in hun onderlinge samenhang 
en de context van de omgeving, en opstellen van functionele specificaties. 
Adviseren
Formuleren van een onderbouwd advies voor de herinrichting van processen en/of in-
formatiestromen en voor een nieuw te ontwikkelen of aan te schaffen ICT-systeem op 
basis van een analyse en in overleg met stakeholders. Daarbij aspecten als financiën, tijd, 
organisatie(verandering), haalbaarheid en risico’s en mogelijkheden voor outsourcing be-
trekken. 
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Ontwerpen
Ontwerpen van een ICT-systeem op basis van specificaties, in samenhang met een analyse 
en binnen de gestelde kaders voor kwaliteit, testen, beveiliging, doorlooptijd, budget en 
exploitatie en beheer.
Realiseren
Bouwen van een ICT-systeem op basis van een functioneel en technisch ontwerp en binnen 
de gestelde kaders voor kwaliteit, testen, beveiliging, doorlooptijd, budget en exploitatie en 
beheer. 
Beheren
Vormgeven van exploitatie en beheer van ICT-systemen en zorg dragen voor invoeren, tes-
ten, integreren en inbedrijfstellen van een nieuw(e release van een) ICT-systeem. Verlenen 
van diensten die zijn overeengekomen (in een Service Level Agreement) binnen gestelde 
kaders voor kwaliteit en financiën. In samenhang met ontwerp en realisatie zorgen voor het 
onderhoud van ICT-systemen. 
De volgorde waarin de fasen hiervoor zijn beschreven sluit aan bij de traditionele volgorde 
in life cycle modellen. Uiteraard wil dat niet zeggen dat deze domeinbeschrijving uitgaat van 
ontwikkelprocessen waarin de genoemde fasen na elkaar doorlopen worden. 

ICT-architectuurlagen
De activiteiten in de life cycle fasen kunnen betrekking hebben op heel verschillende aspecten 
van ICT-systemen. Binnen elke life cycle fase kunnen de specifieke inhoudelijke activiteiten 
daardoor erg verschillend zijn. Zo verschillen de activiteiten binnen de life cycle fase ont-
werpen nogal wanneer deze betrekking hebben op software, bedrijfsprocessen of hardware 
interfacing. Om deze inhoudelijke differentiatie zichtbaar te maken, worden de life cycle fasen 
afgebeeld op het aspect van een ICT-systeem waarop ze betrekking hebben. Een ontwerpeis 
is dat de lagen onderscheidend en daarmee te onderscheiden zijn. Een verschil in aspecten 
van ICT-systemen is terug te vinden in zogenaamde enterprise architectuurmodellen. Voor-
beelden hiervan zijn het Zachman Framework, het DYA-model, het Integrated Architecture 
Framework (IAF) en The Open Group Architecture Framework (TOGAF).
Doel van deze modellen is om bij de ontwikkeling van ICT-systemen binnen organisaties te 
zorgen voor onderlinge afstemming tussen belangen en perspectieven van stakeholders en 
deelsystemen, zoals beschreven in het metamodel van de ANSI/IEEE 1471-2000 standaard. 
In de verschillende architectuurmodellen zijn daarvoor indelingen in aspecten van ICT-
systemen en stakeholders opgesteld.
Het doel van het hier gepresenteerde raamwerk is het beschrijven van het brede profiel van de 
Bachelor of ICT. Een raamwerk moet de mogelijkheid bieden om een beschrijving te geven 
van zowel de breedte van het profiel als van voldoende mate van detail van leeractiviteiten. 
Voor aspecten die een uitgebreid leerproces vereisen dient men de inhoud op detailniveau uit 
te splitsen. Dit heeft geleid tot de volgende vijf ICT-architectuurlagen: Gebruikersinteractie, 
Bedrijfsprocessen, Software, Infrastructuur en Hardware interfacing.
Gecombineerd met de eerder onderscheiden life cycle fasen ontstaat dan de volgende matrix 
waarin de twee dimensies het brede profiel van de Bachelor of ICT opspannen.
Vanuit het doel om onderwijs te beschrijven, zijn in de cellen van de matrix beroepstaken 
opgenomen die samenhangen met de realisatie van die producten. De Bachelor of ICT is 
opgeleid voor die beroepstaken. Op elk van de genoemde ICT-architectuurlagen volgt een 
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korte toelichting. Daarin leggen we uit welk aspect van ICT-systemen de laag beschrijft. 
Ook gaan we kort in op de relatie tussen de lagen onderling en op de connectie tussen de 
ICT-architectuurlagen en de life cycle fasen. De ICT-architectuurlagen kennen soms enige 
afhankelijkheid en zelfs overlap; ze zijn ook niet volledig onafhankelijk van de life cycle fasen.
Gebruikersinteractie
Gebruikersinteractie als architectuurlaag heeft betrekking op die aspecten van ICT-systemen 
waarin de interactie van en over het ICT-systeem met de (eind)gebruiker centraal staat. 
Interactie van een ICT-systeem met de gebruiker heeft bijvoorbeeld betrekking op de ge-
bruikersinterface van dat systeem, terwijl interactie over een ICT-systeem bijvoorbeeld 
aan de orde is in gebruikersdocumentatie en marketing. In die interactie kunnen zowel 
vorm als inhoud de nadruk krijgen. Deze rij uit de profielmatrix heeft betrekking op de 
ontwikkeling van de gebruikersinteractie en niet op de interactie met gebruikers zoals die 
plaatsvindt tijdens het tot stand komen van een ICT-systeem. Dat is uiteraard in elk van de 
ICT-architectuurlagen aan de orde. 
Bedrijfsprocessen
De architectuurlaag bedrijfsprocessen heeft betrekking op aspecten van ICT-systemen
die de bedrijfsvoering ondersteunen. Daarbij gaat het om de functionaliteit
van het systeem als geheel (geautomatiseerde en niet geautomatiseerde
delen) bezien vanuit de context van de te realiseren bedrijfsdoelen.
Software
De beroepstaken in deze laag zijn gericht op het ontwikkelen van (applicatie) software. 
Ter verduidelijking: in deze architectuurlaag heeft beheer betrekking op beheertaken die 
onderdeel zijn van de ontwikkeling (en aanpassing) van software. Beheer in de betekenis 
van exploitatie speelt zich af in de architectuurlaag infrastructuur. 
Infrastructuur
De architectuurlaag infrastructuur omvat het aspect van een ICT-systeem dat als dienst kan 
functioneren. Naast de traditionele hardware-infrastructuur gaat het daarbij nadrukkelijk ook 
(steeds meer) om een software-infrastructuur. Beroepstaken in deze laag hebben betrekking 
op het beschikbaar stellen en houden van zowel de hardware- als software-infrastructuur. 
De ontwikkeling van de afzonderlijke onderdelen van de infrastructuur maakt geen deel uit 
van deze architectuurlaag. De ontwikkeling van de hardware-infrastructuur behoort tot het 
domein van de elektrotechnicus, ontwikkeling van de softwareinfrastructuur valt binnen 
de architectuurlaag software. 
Hardware interfacing
Hardware interfacing is de architectuurlaag waar het domein van de Bachelor of ICT het 
domein van de elektrotechnicus het dichtst benadert. Het gaat hier om beroepstaken die 
aan hardware een elementaire software-interface toevoegen. Ondanks de nodige conceptuele 
overeenkomsten is deze laag expliciet van de softwarearchitectuurlaag onderscheiden. Elk 
van deze twee lagen kent een groot aantal specifieke beroepstaken die een omvangrijk leer-
proces vereisen. De wens om dat met voldoende detail te kunnen beschrijven rechtvaardigt 
het onderscheid tussen deze twee architectuurlagen. 

Elk van de vijf lagen heeft betrekking op een ander aspect van soms één en hetzelfde ICT-
systeem. De verschillende lagen hangen met elkaar samen. Die samenhang is echter niet 
eendimensionaal, zoals uit het volgende blijkt. De vijf architectuurlagen zijn in een bepaalde 
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volgorde gepresenteerd. De vijf architectuurlagen beschrijven ruwweg de kennisgebieden 
tussen, aan de onderkant, de computerhardware en, aan de bovenkant, de gebruiker(s) 
van ICT-systemen. Zonder op alle details in te gaan, bouwt elke volgende laag voort op de 
voorzieningen die in een voorgaande laag tot stand komen. De volgorde van de vijf lagen is 
echter niet vrij van discussie. De positie van de infrastructuurlaag zal mogelijk het meest tot 
verschillende standpunten leiden. Enerzijds maakt de ontwikkeling van software gebruik van 
een infrastructuur. Anderzijds leidt de ontwikkeling van software vaak ook tot uitbreiding van 
een infrastructuur. Ook de volgorde van de lagen bedrijfsprocessen en gebruikersinteracties 
kan een onderwerp van discussie zijn. Hoewel de uitkomst van deze discussie mogelijk tot 
een beter model kan leiden, is zij op dit moment niet essentieel voor het doel waarvoor wij 
het model gebruiken.
De introductie van de ICT-architectuurlagen beïnvloedt de betekenis van de life cycle fasen. 
Een voorbeeld hiervan is beschreven in de toelichting van de softwarearchitectuurlaag. De 
introductie van de ICT-architectuurlagen maakt het mogelijk de life cycle fasen veel meer 
inhoudelijk te beschrijven. Dit heeft als consequentie dat het nodig is om in feite voor elke 
laag te heroverwegen wat de betreffende life cycle fase behelst. Door bedrijfsprocessen van 
software te onderscheiden moet men bijvoorbeeld bepalen wanneer analyse betrekking heeft 
op bedrijfsprocessen en wanneer op software. Die inhoudelijke verdieping is het doel van 
het nieuwe model. Tegelijkertijd is de grens tussen architectuurlagen niet in alle gevallen 
scherp te stellen, met als gevolg dat in uitzonderingsgevallen (delen van) beroepstaken terug 
te vinden zijn in verschillende architectuurlagen.

Beheersingsniveau
De dimensies life cycle fasen en architectuurlagen van de profielmatrix borgen vooral de 
domeinrelevantie van een Bachelor of ICT: het spant de breedte van het profiel van de Ba-
chelor of ICT op. Door de combinatie met de dimensie beheersingsniveau is ook de diepte 
van het profiel verder vastgelegd en biedt het een waarborg voor het hbo niveau.
De inhoud van de cellen in de profielmatrix geeft een specifieke duiding van vereiste pres-
taties van de student. Voor een succesvolle uitvoering van de beschreven beroepstaken is 
uitgebreide kennis en inzicht van het vakgebied vereist die voortbouwt op het niveau bereikt 
in het voortgezet onderwijs. Een beschrijving gebaseerd op beroepstaken impliceert behalve 
kennis en inzicht ook een professionele toepassing daarvan.
Binnen het profiel van de brede Bachelor of ICT kunnen opleidingen en studenten verschil-
lende accenten leggen. Daardoor zal er variatie bestaan in het niveau waarop deelgebieden 
beheerst (moeten) worden. Om binnen de diversiteit vergelijkbaarheid mogelijk te maken, 
onderscheiden we drie beheersingsniveaus. Deze komen ruwweg overeen met de niveaus 1 
tot en met 3 van het European e-Competence Framework. 
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soft skills van de bachelor of information and communication technology

Taak Taakgericht (extrapersonal)

T1 Planmatig werken:
De medewerker is in staat om op adequate wijze zijn eigen werkzaamheden planmatig te 
verrichten

T2 Projectmatig werken:
De medewerker is in staat om op adequate wijze binnen een projectmatige structuur te werken

T3 Opdrachten toetsen:
De medewerker is in staat om op adequate wijze om te gaan met zijn eigen verantwoorde-
lijkheden en bevoegdheden

Relatie Relatiegericht (interpersonal)

R1 Communiceren:
De medewerker is in staat om op adequate wijze schriftelijk en mondeling te communiceren

R2 Samenwerken:
De medewerker is in staat om op adequate wijze met anderen samen te werken

R3 Omgaan met anderen:
De medewerker is in staat om op adequate wijze om te gaan met de belevingswereld van 
anderen

R4 Relaties onderhouden:
De medewerker is in staat om op adequate wijze relaties met anderen te onderhouden

Zelf Zelfgericht (intrapersonal)

Z1 Reflecteren:
De medewerker is in staat om op adequate wijze de effectiviteit en de efficiëntie van zijn eigen 
handelen te bepalen en bij te stellen

Z2 Bijleren:
De medewerker is in staat om op adequate wijze nieuwe ontwikkelingen te volgen en toe te 
passen
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BIJLAGE IV REGLEMENTEN

Klachtenregeling en beroepsmogelijkheden opleidingen Informatica (voltijd en deeltijd) 
en Technische Informatica
De bedoeling van deze klachtenregeling is dat studenten duidelijk weten naar wie zij toe 
moeten gaan met een bepaalde klacht. In zijn algemeenheid geldt dat de decanen van de 
opleiding je persoonlijk kunnen adviseren op welke wijze je het beste een klacht kunt bespre-
ken. Zie punt 6 voor verdere informatie. Per opleiding is er een opleidingscommissie waarin 
zowel studenten als docenten zitting hebben. De opleidingscommissie heeft o.a. tot taak het 
management te adviseren over de kwaliteit van de opleiding. Als je klachten hebt, kun je 
ook contact opnemen met studenten van de opleidingscommissie. In bepaalde gevallen sta 
je sterker wanneer je als studenten gezamenlijk een klacht indient.
De opleidingscommissie is per e-mail te bereiken via oc-informatica@hva.nl.
1. Indien de klacht een opleidingsaangelegenheid betreft, kan het gaan om een persoon, een 

specifiek onderwijsonderdeel, een beoordeling. Klachten over de organisatie, faciliteiten 
of dienstverlening komen in punt 2 aan de orde.

 Klachten over een persoon worden bij voorkeur eerst met de desbetreffende persoon 
besproken. Dit geldt ook voor klachten over het onderwijs als dit door één persoon wordt 
verzorgd. Klachten over onderwijs dat door meerdere personen wordt gegeven, kunnen 
worden ingediend bij de docent wiens naam in de studiegids vermeld wordt als verant-
woordelijke voor dit vak. Als dit overleg onvoldoende resultaat oplevert, kun je besluiten 
om een klacht in te dienen bij de leidinggevende van betreffende docent.

 Indien je bang bent voor nadelige gevolgen, dan kun je je ook direct wenden tot deze 
leidinggevende of - in bijzondere gevallen - de opleidingsmanager.

 De klacht kun je indienen d.m.v. een signaalkaart. Deze signaalkaarten zijn te verkrijgen 
bij het onderwijsbureau (kamer E0.28). Deze signaalkaarten kunnen na invulling weer 
ingeleverd worden bij het onderwijsbureau. Alle studenten krijgen binnen vier weken 
na indiening van hun klacht een schriftelijke reactie van de examencommissie over de 
afhandeling van hun klacht. Nadat het onderwijsbureau de signaalkaart heeft ontvangen 
draagt het er zorg voor dat deze bij de examencommissie terecht komt en dat de oplei-
dingsmanager een kopie ontvangt.

2. Als de klacht gaat over de organisatie, de faciliteiten of de dienstverlening dan kun je deze 
aankaarten bij de opleidingsmanager. Deze zal met je bespreken of de klacht bedoeld is als 
een kritische opmerking of dat je je klacht formeel wilt laten registreren. Dit laatste kan 
via de signaalkaart (zie 1). De opleidingmanager ontvangt een kopie van de signaalkaart. 
De examencommissie koppelt binnen vier weken na het in ontvangst nemen van de klacht 
het resultaat van haar onderzoek terug aan de student(en).

 Klachten over defecten en/of storingen van faciliteiten kun je melden bij de klantenser-
vicebalie, op de begane grond, naast het onderwijsbureau.

 Dat kan m.b.t. de volgende faciliteiten:
·  Audiovisuele apparatuur
·  Facilitykaart
·  Kopieerapparaten
·  Koffie-, thee-, fris- en snoepautomaten
·  Hardware en software
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·  Telefoon
. Overige zaken betreffende het gebouw en de inrichting

3. Klachten over seksuele intimidatie kunnen rechtstreeks (mondeling of schriftelijk) aan de 
door het College van Bestuur aangewezen vertrouwenspersonen worden kenbaar gemaakt. 
Voor de opleidingen (Technische) Informatica is dit Cora Verkley. De vertrouwenspersoon 
kan onder andere ondersteuning en begeleiding bieden bij het indienen van een klacht bij 
de Klachtencommissie seksuele intimidatie. Klachten over seksuele intimidatie dienen zo 
snel mogelijk doch uiterlijk tot één jaar na uitschrijving (of in geval van medewerkers: tot 
één jaar na ontslag) te worden ingediend bij de vertrouwenspersoon en/ of Klachtencom-
missie seksuele intimidatie.

 Voor meer informatie zie: www.hva.nl/studentenvoorzieningen/vertrouwenspersoon.htm. 
Vertrouwenspersoon: c.v.m.verkley@hva.nl.

4. Klachten kunnen ook via het algemene klachtenloket van de HvA worden ingediend op 
http://www.juridisch.hva.nl/loketbbk.htm. Daar staat ook een toelichting welke klachten 
daar ingediend kunnen worden en wat de procedure is.

5. Wanneer de klacht naar jouw mening niet afdoende wordt opgelost, bestaat de mogelijk-
heid een bezwaarschrift in te dienen bij de domeinvoorzitter. Dit bezwaarschrift dient 
aangetekend te worden ingediend en binnen vier weken nadat de eerdere beslissing aan 
je bekend gemaakt werd. De domeinvoorzitter beslist binnen vier weken na indiening 
van het bezwaarschrift.

 Als je klachten hebt over een persoon of een maatregel binnen een andere opleiding kun 
je hiermee ook terecht bij de domeinvoorzitter.

 Domeinvoorzitter Geleyn Meijer, telefoon 5951730.
 Voor meer informatie zie: Studentenstatuut Hogeschool van Amsterdam, hoofdstuk 11 

Rechtsbescherming, artikel 11.8.
 Bezwaarschriften kun je indienen bij:
 Domeinvoorzitter Geleyn Meijer
 Rhijnspoorplein 1
 1091 GC Amsterdam
6. Je kunt de decanen vragen te bemiddelen of te adviseren wanneer je het niet eens bent met

·  Beslissingen m.b.t. bindend afwijzend studieadvies propedeuse
·  Beslissingen m.b.t. het dringend afwijzend studieadvies na het 2e studiejaar
·  Beslissingen van de examencommissie
·  Beslissingen van het College van Bestuur aangaande een ingediend bezwaarschrift
·  Beslissingen door of namens het College van Bestuur inzake financiële ondersteuning 

uit tempobeurs, prestatiebeurs en afstudeerfonds.
7. Wanneer de klacht binnen de eigen opleiding naar jouw mening niet afdoende wordt op-

gelost, bestaat de mogelijkheid een beroepschrift in te dienen bij het College van Beroep 
(zie examenreglement onderdeel “onregelmatigheden” en studentenstatuut hoofdstuk 11, 
rechtsbescherming). Dit beroepschrift dient aangetekend ingediend te worden en binnen 
vier weken na de eerdere beslissing aan je bekendgemaakt werd.

Adres: College van Beroep, Postbus 1025, 1000 BA Amsterdam
Contactpersoon: mevrouw M. van Geem, telefoon 020 - 595 3373 of 020 - 595 3374
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Procedure uitzetting uit projecten
Bij het werken in projecten speelt samenwerken een cruciale rol. Wat doe je als een teamlid 
daartoe niet bereid is? Wat doe je als een teamlid consequent afspraken niet nakomt, zijn 
werk niet doet, te laat komt, enzovoorts? Natuurlijk kun je dat gedrag negeren, maar dat 
betekent dat de overige teamleden extra werk moeten doen en dat die leden dus eigenlijk 
niet ‘professioneel’ genoeg zijn om onacceptabel gedrag ter discussie te stellen. Zo’n team 
scoort niet hoog als het gaat om het proces. Is het dan handig om een niet-functionerend 
teamlid onmiddellijk, eventueel met harde hand, uit het team te verwijderen? Nee, ook dat 
is niet de meest voor de hand liggende oplossing. Iedereen heeft immers recht op een tweede 
kans. We hanteren de volgende regels:
1. Er vindt een crisisgesprek plaats tussen het niet-functionerend teamlid en de overige leden 

van het team. De coach is bij dit crisisgesprek aanwezig. Tijdens dit gesprek wordt het 
functioneren van de groep en dat van individuele leden besproken. Aan het eind worden 
(nieuwe) afspraken gemaakt en volgt er een periode waarin het niet-functionerende lid 
moet bewijzen dat hij wèl binnen het team kan functioneren. Met andere woorden: het 
teamlid moet een meetbare meerwaarde hebben en verantwoordelijk kunnen zijn voor 
het teamresultaat. De afspraken die in dit gesprek worden gemaakt worden schriftelijk 
vastgelegd.

2. Als deze periode is verstreken vindt er een nieuw gesprek plaats tussen de teamleden en 
de coach. Als volgens het team en de coach onvoldoende of geen voortgang is getoond 
dan wordt het betreffende lid ontslagen. Het behoort tot de mogelijkheden dat een team 
uiteindelijk verder gaat in het project met minder leden. In overleg met de projectleiding 
wordt dan eventueel een alternatief traject afgesproken. Het is natuurlijk niet de bedoeling 
dat een team van twee leden exact hetzelfde moet doen als een team van vijf studenten.

ICT-beleid binnen de opleidingen Informatica en Technische Informatica (2012-2013)

Regels
ICT-middelen spelen een belangrijke rol binnen de opleidingen Informatica en Technische 
Informatica. Voor een optimaal gebruik van deze middelen dienen alle betrokkenen zich 
te houden aan enkele regels. Deze regels betreffen de te gebruiken apparatuur, software, 
infrastructuur en uitwisselen van bestanden.

Laptops
Het is voor de studie (Technische) Informatica noodzakelijk om de beschikking te hebben 
over een eigen laptop (PC of Apple). Dit om te kunnen werken met moderne ontwikkel-
omgevingen en om deel te kunnen nemen aan digitale toetsen. Veel laptops die vandaag de 
dag verkrijgbaar zijn, zijn geschikt voor genoemde zaken. Daarbij wordt uitgegaan van de 
volgende (minimale!) configuratie-eisen:
-  Een werkgeheugen van 2048 MB (2 Gigabyte).
- Aansluiting voor een bekabeld netwerk
- Wifi (draadloze netwerk 802.11g)
-  100 gigabyte harddisk
-  Grafische kaart met 128 MB geheugen
-  Schermresolutie van 1024 x 768 pixels.
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Voor de richtingen waarbij ook met games/graphics wordt gewerkt is een grafische kaart 
van ATI of NVIDIA met minimaal 256 MB geheugen vereist.
We raden de aanschaf van een zogenoemde netbook af, omdat processorcapaciteit, hoeveel-
heid intern geheugen en grafische mogelijkheden voor veel toepassingen niet toereikend zijn.

Software
Een belangrijk uitgangspunt bij de opleiding (Technische) Informatica is dat software die 
voor studiedoeleinden wordt gebruikt legaal is. Veel van die software is voor studenten tegen 
sterk gereduceerde prijzen aan te schaffen bij Surfspot (www.surfspot.nl).
Windows, Visual Studio en Windows Server editions (Microsoft) zijn verkrijgbaar bij MSDN 
Academic Alliance (MSDNAA), via de MSDN-link op onze intranetsite.
Daarnaast is veel goede software verkrijgbaar in het open source en freeware circuit, zoals 
Openoffice, Java – Netbeans, Turtoise en Antivirus software. 
Omdat Openoffice-documenten uitwisselbaar moeten zijn met MsOffice, is het gebruik van 
macro’s en platformspecifieke constructies ongewenst.
Linux- en Apple-gebruikers kunnen soms niet om het gebruik van Windows heen. Het 
besturingssysteem kan dan draaien in een virtuele machine. De licentie voor deze software 
komt van MSDNAA of is verkregen bij aanschaf van de laptop.

HVA-netwerk
Alle studenten hebben via hun HVA-account toegang tot het bedraad en draadloos netwerk 
van de HVA. Het is niet toegestaan om de accountgegevens van iemand anders te gebruiken 
voor toegang tot het netwerk en/of faciliteiten (elektronische leeromgeving, BSCW, enz.) 
die via het netwerk worden aangeboden. Bij storing of problemen met de toegang tot het 
netwerk dient contact te worden opgenomen met de helpdesk. Op de intranetsite van de 
ICT-afdeling zijn de handleidingen van de ICT-diensten te vinden.

Uitwisselen van documenten
Je zal gedurende je studie regelmatig bestanden naar medestudenten en docenten moeten 
sturen, per mail, of als het gaat om een docent vaak ook via de elektronische leeromgeving . 
Algemeen geldt dat documenten in een standaardformaat zijn opgeslagen en met opensource 
software zijn te lezen en te bewerken. In het geval van gearchiveerde bestanden wordt alleen 
het ‘zip-formaat’ geaccepteerd. Zie verder onderstaande tabel.

Extensie/type Software

Lezen bewerken doc1, odt2, rtf, ppt, docx, pptx, xlsx Office/Openoffice

Alleen lezen Pdf FoxIT of Acrobat reader

Archive Zip Windows/Linux/OSX 

Programmeertalen Development env

1 Zonder macros
2 Wordt niet door oude versies pre 2007 ondersteund
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Softwareontwikkeling en versiebeheer
Softwareontwikkeling is uiteraard een belangrijke activiteit binnen de opleidingen Infor-
matica en Technische Informatica. Vaak wordt er in teams, in het kader van een project, 
gezamenlijk aan code gewerkt, wat betekent dat broncodebestanden regelmatig van inhoud 
veranderen. Dit vraagt om goed versiebeheer, waar tegenwoordig slimme software voor 
beschikbaar is, zoals het bij (Technische) Informatica gebruikte opensourceprogramma 
subversion (SVN). Bestanden worden opgeslagen in een zgn. ‘repository’ (=bewaarplaats).
De opleiding biedt aan alle studenten een individuele en een teamrepository per project. 
Studenten zijn verplicht om van deze voorzieningen gebruik te maken indien software in 
teamverband wordt ontwikkeld.

Reglement voor het gebruik van de computer- en netwerkfaciliteiten
Dit reglement beschrijft de relatie tussen een individuele student en/of medewerker van de 
Hogeschool van Amsterdam en de daarvoor aangewezen systeem- en netwerkbeheerder(s) 
(hierna te noemen: systeembeheer) inzake het gebruik door de student en/of medewerker 
van de door de opleiding ter beschikking gestelde computer en/of netwerkfaciliteiten. In alle 
gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het opleidingsmanagement. 
1. Rechten van de gebruiker

a. De gebruiker verkrijgt het recht gebruik te maken van de computer- en netwerkfacili-
teiten die hem via een toegewezen account ter beschikking staan. Onder deze diensten 
worden met name, doch niet uitsluitend, verstaan: wlan, intranet, leeromgevingen, 
login, remote-login, e-mail, svn, VM toegang. 

b. De gebruiker verkrijgt het recht om naar eigen inzicht e-mail te versturen en te ont-
vangen van en naar alle bereikbare netwerken, voor zover deze netwerken voor e-mail 
bereikbaar zijn zonder verdere aanpassing van de programmatuur of infrastructuur.

c. Het staat de gebruiker vrij bestanden te archiveren tot een van tevoren nader bepaalde 
hoeveelheid (quotum).

d. De gebruiker kan, in voorkomende gevallen, een beroep doen op de systeem- en 
netwerkbeheerder(s) ter ondersteuning of advies.

2. Plichten van de gebruiker
a. De gebruiker verplicht zich tot strikte geheimhouding van het wachtwoord dat behoort 

bij het aan hem toegekende account.
b. De gebruiker verplicht zich de beschikbaar gestelde systemen alleen te gebruiken voor 

studie en vakgebied en zich te houden aan de wet (in het bijzonder de wet op compu-
tervredebreuk)

c. De gebruiker verplicht zich te onthouden van al hetgeen de veiligheid van het systeem 
of van andere gebruikers in gevaar brengt of kan brengen, daaronder expliciet maar 
niet uitsluitend begrepen het installeren van software, het werken of pogen te werken 
onder een andere naam dan welke bij het account hoort, en het mailen of posten van 
anonieme berichten.

d. De gebruiker onthoudt zich van elke activiteit die anderen het gebruik van de door de 
opleiding beschikbaar gestelde computer- en netwerkfaciliteiten bemoeilijkt.

e. De gebruiker is gehouden aan elke instructie die hij krijgt van systeembeheer ter zake 
de toegang of het gebruik van de computersystemen of het -netwerk.

f. De gebruiker verplicht zich, mocht er een vermoeden bestaan dat de voorwaarde ge-
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noemd onder 2.a niet meer geldt, zijn wachtwoord onverwijld te wijzigen.
g. Mochten er aanwijzingen zijn dat het account van de gebruiker misbruikt is, dan is de 

gebruiker verplicht alle nodige informatie, welke voor een eventueel onderzoek van 
belang is of kan zijn, te verstrekken aan het systeembeheer.

h. De gebruiker dient zich in de laboratoria te onthouden van eten en drinken, roken is 
zonder meer overal verboden.

3. Rechten van Systeembeheer/opleidingsmanagement 
a. Systeembeheer behoudt zich het recht voor om, zodra één van de onder (2) genoemde 

verplichtingen niet wordt nagekomen, het account van de gebruiker onmiddellijk en 
zonder nadere waarschuwing tijdelijk te blokkeren voor gebruik.

b. Indien de gebruiker ernstige tekortkoming kan worden verweten met betrekking tot 
zijn verplichtingen, kan het opleidingsmanagement de gebruiker definitief het gebruik 
van computer en netwerkfaciliteiten ontzeggen.

c. Indien aanwijzingen of ernstige vermoedens bestaan die wijzen op misbruik van het 
aan de gebruiker toegekende account, heeft systeembeheer het recht om op het systeem 
aanwezige bestanden ten name van het account van de gebruiker in te zien, te verwij-
deren of naar eigen inzicht anderszins te beheren.

4. Plichten van systeembeheer
a. Indien een onder (3) bedoelde omstandigheid zich voordoet, verplicht systeembeheer 

zich tot het nader toelichten van de redenen.
b. Systeembeheer verplicht zich jegens de gebruiker die voorzieningen te treffen die tot 

doel hebben het beveiligen van de integriteit van de door de gebruiker gearchiveerde 
bestanden.
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BIJLAGE V MEDEWERKERS

m. (marieke) agterbos (agtmh)
Functie: docent Prof, projectcoach, docent inleiding GD of HCD.
Vooropleiding: Communicatie & Multimediadesign (CMD), richting 
Experience Branding aan de Hogeschool van Rotterdam 
Werkervaring: Via de televisie-industrie en een studie psychologie 
ben ik na mijn studie CMD gaan werken als serious gamedesigner bij 
Ranj Serious Games te Rotterdam. Ik was daar vooral betrokken bij 
de beginfase van de ontwikkeling van een game. Dat houdt in klant-
gesprekken, doelgroeponderzoek, subsidieaanvragen, meedenken in 
de conceptfase over gameplay elementen en de verhouding tussen 
gameplay en het te bereiken leereffect. Daarvoor was ik interaction 
designer bij Lync Interactive, een multimediabedrijf in Soesterberg.

Ing. H. (Hatice) Bakir (bakih)
Functie: Roosteraar
Vooropleiding: Bedrijfswiskunde, HvA
Werkervaring: Na mijn studie ben ik zes maanden als data-analist 
werkzaam geweest bij een bedrijf. Vervolgens heb ik twee jaar bij het 
roosterbureau IT&V gewerkt. Sinds april 2008 werk ik als roosteraar 
van (Technische) Informatica. 

Drs. m.J. (mieke) Bierbooms (bierm)
Functie: Coördinator praktijkbureau. In deze functie onderhoud ik 
de contacten met (potentiële) stagebedrijven. Ik vergaar opdrachten, 
formuleer beleid en procedures rondom stage en afstuderen en ik 
informeer studenten hierover.
Vooropleiding: Politicologie (Internationale Betrekkingen) en be-
drijfseconomie UvA.
Werkervaring: fondswerkster en projectfinanciering voor een ont-
wikkelingsorganisatie.



106

MEDEWERKERS

Drs. g.f. (gerke) de Boer (boerg)
Functie: In 1996 begonnen als docent Discrete en Analytische wis-
kunde. Nu ook docent in databases, informatiesystemen en systeem-
ontwikkeling, opdrachtgever en coach bij projecten en begeleider 
en adviseur van stagiaires en afstudeerders.
Vooropleiding: Ik ben afgestudeerd in wiskunde met bijvak onder-
wijskunde en daarom ben ik ook als docent begonnen bij de lera-
renopleiding van de HvA.
Werkervaring: Ik ben sinds 1981 docent, voornamelijk aan de Ho-
geschool van Amsterdam. Ik heb ruim tweeënhalf jaar in Botswana 
gewerkt aan een vooropleiding voor de universiteit. Daar was ik naast 
docent ook beheerder van het computerlokaal en de studentgege-
vens. Na terugkomst, in 1995, heb ik mij via de Open Universiteit 
geschoold in de informatica.

K. (Koen) Bollen (bollk)
Functie: Docent Game Programmeren
Vooropleiding: Technische Informatica (HvA)
Werkervaring: Ik heb meerdere programmeerbanen gehad in Web, 
Java, Python en C en ik heb stage gelopen bij SARA waar ik een 
Netwerk Filesysteem heb gemaakt. Nu ben ik bezig met het bouwen 
van een game voor de Xbox360.

Drs. c.a. (carla) Bombeld (bombc)
Functie: Docent/onderzoeker
Vooropleiding: Duitse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit 
van Groningen; diverse automatiseringscursussen
Werkervaring: Na zeven jaren met Duits bezig te zijn geweest (les-
geven, vertaalwerk) ben ik de automatisering ingerold, waar ik bij 
diverse softwarehuizen in de detachering de weg heb afgelegd van 
COBOL-programmeur via functioneel ontwerper en informatieana-
list tot projectleider implementatie, en dat in zeven jaar. Echter, ik 
heb nu eenmaal onderwijsbloed in mijn aderen waardoor ik respec-
tievelijk acht en zes jaar meegebouwd heb aan de hbo-opleidingen 
Bedrijfskundige Informatica, eerst in Breda en daarna in Rotterdam. 
Nu ben ik al weer vijf jaar werkzaam hier in Amsterdam waar ik bij 
Deeltijd Informatica onderwijs verzorg (o.a. de minor e-Discovery) 
en afstudeerders begeleid.
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Dr. D.m. (Dennis) Breuker (breud)
Functie: 1) docent Software Engineering, Discrete Wiskunde, Ar-
tificial Intelligence), 2) projectleider, opdrachtgever en coach bij 
projecten, 3) begeleider en adviseur van stagiaires en afstudeerders, 
4) studieloopbaanbegeleider, 5) onderzoeker bij lectoraat Digital Life.
Vooropleiding: Informatica, RU Leiden, Universiteit Maastricht 
(promotie). Lerarenopleiding Wiskunde, Vrije Universiteit.
Werkervaring: Na mijn promotie heb ik bijna tien jaar in verschil-
lende rollen in de ICT gewerkt (Capgemini, Compuware). Daarna 
ben ik één jaar docent wiskunde op het Pieter Nieuwland College 
en Cygnus Gymnasium geweest. Sinds augustus 2008 werk ik als 
docent bij (Technische) Informatica, voltijd en deeltijd.
Hobby’s: Schaken, hardlopen, muziek (gitaar, piano, didgeridoo), 
jongleren, fietsen.

f.J. (freark) Broersma (broef)
Functie: Docent Game Development / 3D Modeling en animatie.
Vooropleiding: Kunstacademie Minerva Groningen; schilderen en 
grafiek, Postacademische opleiding computer graphics aan Scan 
te Groningen. Verschillende modules cultuurwetenschappen aan 
de OU. 
Werkervaring: Productie bij verschillende bedrijven op het ge-
bied van animatie en games, lesgegeven aan Scan, NHL, Willem 
de Kooning academie, HKU, Opatel en Sae. Verschillende grote 
animatieproducties binnen de stichting Animeetscom. Beeldend 
kunstenaar, 3D animatie, ontwikkeling van games. Momenteel com-
bineer ik het lesgeven aan de HvA met animatie- en gameprojecten 
voor Animeetscom. 

W. (Willem) Brouwer (browc)
Functie: docent Informatica/afstudeerfase.
Vooropleiding: Ik heb ooit de lerarenopleiding Natuur- en Wiskunde 
gedaan. Later diverse Informatica opleidingen en cursussen (o.a. het 
toenmalige AMBI).
Werkervaring: Sinds 1984 ben ik verbonden aan de Hogeschool, ik 
heb bij diverse lerarenopleidingen gewerkt. Daarnaast heb ik in het 
mbo gewerkt en heb ik een aantal informaticaboeken geschreven. 
In 2000 heb ik het besluit genomen geheel naar de Informaticaop-
leidingen van de Hogeschool over te stappen.
Hobby’s? Voor zover je daar in dit vak tijd voor hebt, luister ik naar 
muziek, bezoek ik met grote regelmaat concerten en lees ik veel.
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Drs. a.m. (atze) de Bruijn (brdax)
Functie: Docent ICT (service) management en studieloopbaanbe-
geleider bij Professional Skills.
Vooropleiding: Studie deeltijd Bedrijfskundige Informatica bij de 
HEAO. Ik studeerde af bij het VU Ziekenhuis met een vooronder-
zoek documentmanagement. Later heb ik een master ‘Discourse and 
Argumentation Studies’ gedaan aan de UvA. Mijn scriptie ging over 
argumentatie in muzikale bandbiografieën.
Werkervaring: Vier jaar op de IT-afdeling van de Luchtverkeerslei-
ding Nederland, in verschillende functies. Twee jaar voor Brunel 
ICT in een Projecten & Concultancyclub. Ervaring in logistieke 
dienstverlening en horeca.
Interesses: Pragmatische filosofie, een helder gesprek, muziek. Voor-
uit: computers.

a. (aduén) Darriba frederiks, ma (darra)
Functie: Onderzoeker - Docent
Vooropleiding: Interaction Design (NL), Arts and Information De-
sign (JP), Master of Arts (UK)
Werkervaring: Op dit moment is hij werkzaam als onderzoeker aan 
het lectoraat Digital Life van het kenniscentrum Create-IT. Naast 
onderzoeker is hij ook kunstenaar en richt hij zich op de vermenging 
van mode en technologie en heeft geëxposeerd in o.a. Nederland, 
Denemarken, Italië en Oostenrijk. Daarnaast is hij deeltijd beschik-
baar als docent binnen het domein Media, Creatie en Informatie en 
ook zelfstandig werkzaam onder de naam Studio Aduén.

I.v.m. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn 
deze persoonsgegevens verwijderd.
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Drs. ing. J.g.m. (Jan) Derriks (derrj)
Functie: docent software engineering en embedded systems, projec-
ten stagebegeleider, examinator en onderhouder diverse onderwijs-
applicaties (elektronische leeromgeving bijv.)
Vooropleiding: HTS “Amsterdam”, technische computerkunde. In 
2007 de master software engineering aan de UvA behaald.
Werkervaring: Sinds 1986 docent bij de HvA, begonnen als prak-
tijkdocent en Unix-systeembeheerder. Later een jaar gedetacheerd 
geweest naar Origin als Systeemanalist/Programmeur.

Ir c. (claar) van der Does (doesc)
Functie: ICT-docent en loopbaanadviseur
Vooropleiding: Technische Informatica aan de TU Delft
Werkervaring: Voordat ik in 1999 de overstap maakte naar het on-
derwijs heb ik 6 jaar als ICT-consultant in verschillende projecten 
gewerkt. Van 1999 - 2010 was ik werkzaam bij Bedrijfskundige In-
formatica aan de HvA, als docent, loopbaanadviseur en de laatste 
2 jaar als leerplancoördinator. Mijn expertise ligt op het gebied 
van databases en SQL, analyse en ontwerp, projectmanagement 
en systeemontwikkelingsmethoden. De ontwikkeling van mensen 
boeit mij echter meer dan techniek, vandaar mijn keuze voor het 
onderwijs. Naast mijn functie bij Informatica treed ik op als caba-
retier en ben ik één van de vaste presentatoren van het Amsterdams 
Kleinkunst Festival.

Drs. J. (Joris) Dormans (dorjx)
Functie: Docent Game Development, docent Human Centered De-
sign Vooropleiding: Algemene Cultuurwetenschappen: Woord en 
Beeld, Vrije Universiteit Amsterdam.
Werkervaring: Ik heb als docent gewerkt bij de Vrije Universiteit, 
de Avans Hogeschool, en Interactieve Media aan de HvA. Daar 
heb ik lesgegeven in mediatheorie, visuele representatie, interactief 
vertellen en gametheorie. Naast het lesgeven binnen de HvA doe ik 
promotieonderzoek naar game designmethodologie en werk ik als 
freelance/independent game designer.
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Drs. s. (slobodanka) Dzebric (dzebs)
Functie: Docente PROF, Wiskunde en AI
Vooropleiding: Informatica & Kunstmatige Intelligentie aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam, Wiskunde en Elektrotechniek te Sarajevo 
(Bosnië).
Werkervaring: Na mijn studie Informatica op de VU ben ik bij IBM 
gaan werken. In de vijf jaar die ik daar heb gewerkt ben ik drie jaar 
bezig geweest als applicatieontwikkelaar en de laatste twee jaar als 
junior IT architect. Ik geef lessen PROF zowel in voltijd als in de 
deeltijd en ben loopbaanadviseur (studieloopbaanbegeleider) van de 
twee groepen aan wie ik les PROF SKILLS geef. Behalve PROF geef 
ik lessen wiskunde, AI en Persistent Storage. Vanaf het schooljaar 
2012/2013 ga ik me bezig houden met het ALUMNI- beleid.

Ing. z.I. (zarina) efendijeva (efenz)
Functie: Docent Wiskunde
Vooropleiding: Informatica aan de Hogeschool van Amsterdam. 
Diverse cursussen o.a. inDesign, Game Designer.
Werkervaring: Sinds februari 2008 in dienst van de Hogeschool van 
Amsterdam bij de opleiding Media, Informatie en Communicatie, 
o.a. als modulecoördinator van Computervaardigheden & Excel, 
coach. Sinds augustus 2011 ben ik werkzaam bij (Technische) In-
formatica.
Interesses: Reizen, lezen, muziek (passief), tekenen en design.

a. (arnim) eijkhoudt (eijka)
Functie: Ik werk sinds februari 2004 voor de Hogeschool van Am-
sterdam. Ik geef les in SNE-vakken als Datacommunicatie, Linux 
en Computer Forensics, zowel bij de voltijd- als deeltijdopleidingen. 
Daarnaast ben ik betrokken bij domeinprojecten, de kenniskring 
e-Discovery en onderhoud ik onze infrastructuur: daar vallen bv. 
de Oege-server en het VMWare-Cluster onder.
Vooropleiding: Gymnasium, HBO-Informatica.
Werkervaring: Systeem- en netwerkbeheer bij diverse bedrijven en 
semi-overheidsbedrijven.
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I. (Ingrid) elsing (elsin)
Functie: docente Professional Skills, coach en loopbaanadviseur in 
de deeltijdopleiding.
Vooropleiding: Nederlandse taal- en letterkunde UvA en cursus-
sen als vrouw & management, schoolmanagement vo, mediation, 
coaching.
Werkervaring: In 1976 startte ik met het geven van Nederlands aan 
een middelbare school en in 1982 begon ik daarnaast ook met dit 
vak aan de avond HTS. Tussentijds heb ik in blokken van steeds vier 
jaar drie keer als afdelingsleider bovenbouw havo gewerkt. Lesgeven 
verschaft mij veel plezier en het begeleiden van studenten deeltijd 
houdt mij nog jaren gemotiveerd voor het onderwijs.

f. (frank) van emden (emdfw)
Functie: docent statistiek
Vooropleiding: Ik heb experimentele natuurkunde gestudeerd en 
ben gepromoveerd op een onderwerp m.b.t. kernspinresonantie, 
de techniek die o.a. in ziekenhuizen bij scannen van het menselijk 
lichaam gebruikt wordt. 
Werkervaring: Heb vele jaren lesgegeven aan het AMFI (Amsterdams 
Fashion Instituut) en ook andere scholen. Ik ben nu gepensioneerd, 
maar gelukkig kan ik parttime blijven werken bij de opleidingen 
Informatica en Technische Informatica. 
Interesses: Mijn hobby’s zijn boeken lezen, studeren, sport en ook 
gewoon niets doen en wandelen.

Ing. r. (reza) esmaili(esmar)
Functie: Hoofdfase Manager IT Management (ITM), System and 
Network Engineering(SNE) en Software Engineering(SE), Docent 
Programmeren, Testen en systeemontwikkeling. Diverse rollen bin-
nen projecten en studieloopbaanadviseur. 
Vooropleiding: HTS Elektrotechniek, MCSD, MCT en diverse 
AMBI cursussen. 
Werkervaring: Vijf jaar ervaring in de automatisering als systeem-
ontwikkelaar, teamleider en projectleider. 
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msc. c. (casper) van est (estvc)
Functie: Docent Game Design.
Vooropleiding: Technische Informatica (TU Delft).
Werkervaring: Ik heb enkele jaren in de Nederlandse game-industrie 
gewerkt, o.a. bij Coded Illusions en bij het serious games lab van 
de TU Delft. Daarnaast ben ik oprichter van DoubleDutch Games, 
ontwikkelaar van web, PC, xbox en mobile games. Daar ben ik 
game designer/programmeur. Onze eerste en bekendste game is 
SpeedRunner(HD).

s.a.B. (stephan) van der feest Bsc (feesa)
Functie: docent Game Development.
Vooropleiding: BSc Informatica aan de Universiteit Utrecht, richting 
Technische Kunstmatige Intelligentie.
Werkervaring: Ik ben sinds 1997 werkzaam in het bedrijfsleven met 
uiteenlopende technische en creatieve werkzaamheden. Grafische 
vormgeving, (3D) animatie, games, software voor allerlei projecten, 
apps, websites, videotechniek: camerawerk, montage en regie, pre-
sentatiebegeleiding en -training, regie en audiovisuele ondersteuning 
van evenementen, audio editing en opname voor zowel muziek als 
effecten voor o.a. video en games, muziek componeren, arrange-
ren en uitvoeren. Ik houd me dus met ongeveer het hele scala aan 
multimediaproductie bezig. Naast het werk als docent heb ik ook 
mijn eigen bedrijf dat deze activiteiten uitvoert, en één met enkele 
partners, waar we aan een aantal games werken.

t.V.K. (tamar) freeve (fretv)
Functie: Medewerker praktijkbureau.
Vooropleiding: Sociale Geografie, UvA, secretaresseopleiding, Ne-
derlandse Academie voor Medisch Secretaressen.
Werkervaring: Na een aantal secretariële banen, bij het AMC, de 
UvA en Dagblad Trouw, heb ik twee jaar als publiciteitsmedewerker 
gewerkt bij een theater & jazzclub. Sinds september 2003 werk ik bij 
de HvA op het praktijkbureau.
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J. (Jarno) gerritsen (gerrj)
Functie: studentendecaan Informatica en Technische Informatica. De 
studentendecaan is er voor studenten die problemen ondervinden
tijdens hun studie. Als dit het geval is, maak dan een afspraak met me 
voor een goed gesprek door een email te sturen aan j.w.g.gerritsen@
hva.nl. Voor eenvoudige vragen is er een telefonisch spreekuur op
dinsdag van 10.00 - 10.30 uur en een inloopspreekuur op dinsdag
van 10.30 – 12.00 uur in kamer E5.08.

t.e.m. (temmi) de graaf (graat)
Functie: Vanaf 2000 begon ik bij de voltijd opleiding Informatica als 
studieloopbaanbegeleider en coach. In 2007 stapte ik over naar Deel-
tijd Informatica als zogenaamde ‘super’ LA (Loopbaan Adviseur). 
Mijn focus ligt op het loopbaanadvies in de afstudeerfase. Daarnaast 
werk ik mee aan verdere professionalisering van de deeltijd en het 
ontwikkelen, uitvoeren en toetsen van beleid om studiesucces te 
bevorderen.
Vooropleiding: sociale academie, omscholing systeemanalist.
Werkervaring: In 1988 begon ik op het HBO bij de Hogeschool 
Holland als docente informatica. Als pionier werkte ik mee aan 
de opbouw van een experimentele opleiding economie voor zowel 
HBO als WO. 

J. (Jeanine) de Haan (haanj)
Functies: Coördinator open dagen en voorlichting op scholen; con-
tactpersoon financiën; contactpersoon Business IT & Management;
projectmedewerker DLWO DMCI. Daarnaast ondersteun ik de
teammanagers van de Informaticaopleidingen.
Vooropleiding: Pedagogische Academie; Propedeuse Psychologie,
UvA; counseling, SPSO (niet voltooid).
Werkervaring: receptioniste, customer services representative en
office assistant bij een softwareleverancier, office manager bij een
landelijke beroepsvereniging voor alternatieve gezondheidszorg.
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Drs. D. (Dick) Heinhuis (heind)
Functie: Docent.
Vooropleiding: Sociale Wetenschappen, UvA, NIMA A, B, C.
Werkervaring: Zeven jaar diverse functies bij marktonderzoekbu-
reau (Inter/View), zeven jaar eigen bedrijf op het gebied van advies 
en werving en selectie in de ICT sector (FourM/Fourmit), twee 
jaar eindverantwoordelijk voor werving, selectie en opleidingen bij 
dienstverlener in de telecomsector (Datelnet). Sinds januari 2001 
werkzaam bij HvA.
Vakgebied: ITM, Marketing 3.0, Ondernemerschap & Innovatie, ICT 
& Marketing, e-Business, The ICT Manager

Ing. J.f. (Jan) Hellings (heljf)
Functie: Docent.
Vooropleiding: Opleiding Chemische Techniek en Post HBO Infor-
matica aan de HTS“A”, de voorloper van onze opleiding.
Werkervaring: Zes jaar als technisch assistent van de inspectie van 
de volksgezondheid. Daarna bij de faculteit wis- en natuurkunde 
van de UvA als systeembeheerder en programmeur. Lekker veel met 
Apple-computers gewerkt. Na de UvA twaalf jaar bij het Academisch 
Medisch Centrum (AMC) als systeem- en netwerkbeheerder en 
programmeur, later als projectmanager en informatieanalist. Daar 
is mijn interesse in ICT-projectmanagement en ICT-beleid geboren.
Vakgebied: Informatiseringsbeleid (bedrijfsbreed ICT-beleid of en-
terprise- architectuur), informatieanalyse, procesanalyse, projectma-
nagement en netwerken, studiebegeleiding in alle vormen en maten.

Dr.ir. J. (Hans) Henseler (hensj)
Functie: Lector e-Discovery
Vooropleiding: TU Delft Informatica, gepromoveerd Rijksuniversiteit 
Limburg in patroonherkenning.
Werkervaring: Hans heeft In 1992 de afdeling Digitale Techniek 
bij het Nederlands Forensisch Instituut opgezet. Van 1998 tot 2000 
was hij leider van de divisie Informatiesystemen van TNO TPD. 
Sinds 2000 specialiseert hij zich in e-Discovery. Eerst als technisch 
directeur bij ZyLAB en dan van 2006 tot 2010 als director bij Price-
waterhouseCoopers. Op dit moment is hij directeur van Henseler 
Forensics, dienstverlener op het gebied van e-Discovery. Sinds 1 
januari 2009 is hij parttime lector e-Discovery aan de HvA.
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c.H. (carla) Hoekendijk (hoech)
Functie: onderwijsontwikkelaar, betrokken bij het opzetten van de 
opleiding Game Development. Ik houd me bezig met het leggen van 
verbindingen tussen opleiding en industrie en probeer een goede 
aansluiting van het onderwijs te realiseren bij de onderzoeksvragen 
die er in deze industrie zijn.
Werkervaring: eigen bedrijf sinds de jaren ‘80. Van kunst met com-
puters naar interactiemodellen en games: ik ben geïnteresseerd in 
systemen als culturele producten. Ik ben betrokken bij uiteenlopende 
initiatieven in de game-industrie.

Drs. ing. e. (elmer) Hoeksema mBa (hoeex)
Functie: Docent bij SE en SNE.
Vooropleiding: Ik heb een opleiding Software Engineering gevolgd 
bij de Hogeschool van Enschede en de Universiteit van Amsterdam. 
Daarnaast heb ik een doctoraalstudie bedrijfskunde afgerond bij de 
Universiteit Nyenrode en een international MBA behaald in Amerika 
en Zuid Afrika.
Werkervaring: Mijn loopbaan als docent is begonnen met het trai-
nen van systeembeheerders bij bedrijven als de ABN en Philips. 
Na een aantal jaren als docent gewerkt te hebben bij de opleiding 
bedrijfskunde van de Saxion Hogescholen, ben ik bij de HvA terecht 
gekomen. Binnen de HvA werk ik zowel voor Informatica als voor 
verschillende opleidingen van de HES.

J.m. (Janet) Hofstra-gilissen (giljm)
Functie: Management assistent van Kees Rijsenbrij, Opleidingsmana-
ger voor de voltijdopleidingen Informatica, Technische Informatica 
en Business IT & Management en medewerker internationalisering.
Opleiding: mbo secretarieel medewerkster/ secretaresse.
Werkzaamheden: o.a. agendabeheer, organiseren van vergaderingen 
MT en OAR, secretariële ondersteuning, de organisatie rondom de 
exchange students, het boeken van reizen en het medeorganiseren 
van o.a. de Intensive Programs.
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m. (margreet) Hogeweg (hogmx)
Functie: medewerker onderwijsbureau, cijferadministratie deeltijd 
en secretaris examencommissie. Vooropleiding: Schoevers directiese-
cretaresse, Academie voor de Journalistiek in Tilburg, geschiedenis 
(deeltijd) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Werkervaring: Na mijn opleiding journalistiek heb ik een paar jaar 
gereisd en in het buitenland gewerkt; in een kibboets in Israël, een 
vakantiekamp in de VS, als au pair in Parijs en ‘katten’ au pair in 
Londen. Terug in Nederland kwam ik al snel in de reclame terecht, 
waar ik twintig jaar bij verschillende reclamebureaus heb gewerkt, 
o.a. als directie- en accountsecretaresse, Creative Assistant, Account 
Executive en Information Manager. In oktober 2010 ben ik bij de 
HvA begonnen en te vinden bij het onderwijsbureau.

Ing. H. (Henk) Hoogcarspel (hoogh)
Functie: Ik ben docent bij de vakgroep System Network Engineering.
Vooropleiding: HTS-Elektrotechniek, Alkmaar.
Werkervaring: Na mijn opleiding HTS-elektrotechniek heb ik ge-
werkt als project-engineer bij verschillende bedrijven als Matthew 
Hall Keynes, Nederland-Haarlem en GTI. Daarna vond ik tijd om 
eens iets heel anders te gaan doen en heb ik beroepsmatig twee jaar 
lang gewerkt als zeilinstructeur. Vanaf maart 1989 ben ik verbonden 
aan de HvA.
Vakgebied: Windows NT, PC-configuraties, Local Area Networks 
en Operating Systems.

B.W. (Wilma) van Hoogenhuyze (hoogb)
Functie: docent Prof en loopbaanadviseur voltijd en deeltijd.
Vooropleiding: Pedagogische Academie, opleiding voor Logopedie 
en Foniatrie, opleiding tot assessor, diverse communicatietrainingen, 
opleiding tot coach.
Werkervaring: verschillende functies in het onderwijs, de gezond-
heidszorg en het bedrijfsleven. 
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e. (egbert) Hulsman (hulse)
Functie: Docent informatica.
Vooropleiding: Natuurkunde aan de UvA.
Werkervaring: Als docent ben ik werkzaam geweest binnen verschil-
lende opleidingen van de HvA. Aanvankelijk als docent Natuurkunde 
bij de opleiding Fysiotherapie, later als docent Wis- en Natuurkunde 
bij de opleiding voor laboratoriumonderwijs en chemische techno-
logie. Sinds 2001 ben ik werkzaam bij Information Engineering in 
Almere. Zowel in Amsterdam als Almere verzorg ik onderwijs op 
de vakgebieden software engineering, programmeren (Java, C#), 
databases, datawarehousing en datamining, informatiebeveiliging.

m. (marijke) Kaat (kaatm)
Functie: docent vakgroep System en Network Engineering (een dag 
per week).
Vooropleiding: Informatica aan de UvA, afstudeerproject in de beeld-
verwerking.
Werkervaring: Ik werk sinds 2000 bij de Nederlandse NREN (Na-
tional Research and Education Network) SURFnet op de afdeling 
Netwerkdiensten. Van 1995 tot 2000 werkte ik als technisch consul-
tant bij het SURFnet Expertise Centrum (SEC), een commercieel 
dochterbedrijf van SURFnet. Daarvoor werkte ik bij SARA op het 
Network Operations Center (NOC). Daar deden we het dagelijkse 
operationeel beheer van diverse netwerken, o.a. van de UvA en 
SURFnet.

Dr. Ing. m. (marije) Kanis (kanim)
Functie: Onderzoeker Ambient Interaction.
Vooropleiding: Interaction Design (HKU), Informatica met als af-
studeerspecialisatie mediatechnologie (RU Leiden), didactische 
aantekening en gepromoveerd in Engeland (Brunel University).
Werkervaring: In verschillende rollen gewerkt voor verscheidene 
bedrijven en organisaties op het gebied van interaction design, media 
en innovatieve (sociale) technologie, zoals de Efteling, NCRV, Made 
in da Shade (Cosmic theatre), Electronic Arts (EA games) en MIT’s 
Media Lab Europe. Bij de laatstgenoemde werkte ik als onderzoeker 
in de Human Connectedness group aan het toekomstbeeld en het 
verbeteren van sociale interactie door middel van het creëren van 
innovatieve technologie. Meer recentelijk heb ik ook diverse onder-
zoeks- en onderwijsactiviteiten verricht bij o.a. Brunel University en 
de HKU waar ik nu ook werk in de Design for Playful Impact groep.
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Drs. a. (adnan) Kazan (kazaa)
Functie: Docent bij de vakgroep SNE.
Vooropleiding: Bedrijfskundige Informatica bij Hogeschool Inhol-
land en vervolgens Information Sciences aan de Vrije Universiteit.
Werkervaring: Zes jaar seniordocent/projectleider aan het Regio 
College in Zaandam, daarnaast vennoot van IT-Spine, waarbij ik 
met name verantwoordelijk was voor acquisitie en beheer van klein-
schalige netwerkomgevingen (MKB organisaties).

Ing. I. (Iraj) Khaksar (khaki)
Functie: Onderwijsmanager deeltijd Informatica.
Vooropleiding: Ik heb in Iran (mijn geboorteland) aan de Teheran 
Universiteit Elektrotechniek gestudeerd, dat heb ik in Nederland 
ook nog eens gedaan en verder een aantal post hbo-opleidingen en 
cursussen (Technisch en management) gevolgd.
Werkervaring: Na een aantal jaren bedrijfservaring (o.a. bij DSM) 
ben ik in 1993 het onderwijs ingegaan. Daarin heb ik van alles en 
nog wat gedaan: les gegeven, studenten begeleid, een opleiding (tech-
nische informatica) ontwikkeld, bij een aantal opleidingen leiding 
gegeven en onderwijsvernieuwing aangestuurd. Op dit moment ben 
ik voor de helft van mijn tijd onderwijsmanager deeltijd informatica 
en voor de andere helft werk ik voor Platform Bèta Techniek in de 
functie van kennismakelaar.

a.J. (astrid) Kleijn (kleaj)
Functie: Medewerker onderwijsbureau. Ik houd me bezig met de 
tentamenorganisatie, wiskunde cursussen voor (aankomende) stu-
denten en verder kunnen studenten en docenten bij mij terecht met 
allerlei vragen. 
Vooropleiding: Na de mavo heb ik de studie Toeristisch Management 
gevolgd aan het MTRO in Utrecht en deze met succes afgerond. 
Werkervaring: Mijn leven op de arbeidsmarkt is begonnen in het 
toerisme. Tijdens de tien jaar dat ik daarin werkzaam ben geweest, 
heb ik veel gereisd en veel van de wereld mogen zien. Ook heb ik 
heel even gewerkt als secretaresse bij een IT-bedrijf en nu ben ik 
alweer drie jaar werkzaam bij de opleiding (Technische) Informatica. 
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Drs. Ing. r. (ronald) Kleijn (kleir)
Functie: vakdocent IT (Service) Management en Databases, loop-
baanadviseur en projectleider van diverse (internationale) projecten 
bij Informatica en Technische Informatica en daarbuiten.
Vooropleiding: MBO Technische Informatica, HBO Informatica bij 
de HvA en een universitaire studie Informatiekunde bij de UvA.
Werkervaring: Eerst korte carrière als softwareontwikkelaar bij het 
IT-Bedrijf van de GAK-Groep, maar ik wilde toch verder studeren. 
Tijdens mijn studie een softwareontwikkelingbedrijf gestart. Daarin 
ontwikkelden wij soft- en hardware voor operatiekamers van hart-
centra. Na een succesvolle periode in Europa, en de start in Amerika, 
ben ik uit het bedrijf gestapt en begonnen als docent.
Overig: In mijn vrije tijd doe ik aan brandingkanoën in de Noordzee 
bij Castricum, wandelen in de bergen tussen Noorwegen en Zweden 
en ‘standaard’ dingen als lezen, fietsen, tuinieren en klussen.

e. (eric) Klok (kloke)
Functie: Docent Game Development.
Vooropleiding: HTS Elektrotechniek, Technische Computerkunde.
Werkervaring: Na mijn opleiding heb ik ongeveer tien jaar gewerkt 
als systems engineer en projectmanager bij de dagbladen van PCM 
uitgevers. In de laatste jaren daarvan was ik verantwoordelijk voor 
de techniek bij de lancering van de eerste websites van de Volks-
krant en Trouw. Daarna ben ik een aantal jaren werkzaam geweest 
als projectmanager, technical director en engagement manager bij 
een middelgrote webbouwer met als specialisatie CMS systemen. 
Sinds 2002: medeoprichter/eigenaar van serious games ontwikkelaar 
PixelPixies.

richard de Koning (konrk)
Functie: Docent Software Engineering
Vooropleiding: Bedrijfskundige Informatica, Universiteit Twente.
Werkervaring: Van de vele titels die de ICT rijk is hebben er ook 
de nodige op mijn visitekaartjes gestaan; de score is nu fifty fifty; 
de helft in het bedrijfsleven en de helft in het onderwijs. Als on-
dernemer waren mijn laatste projecten voor de KPN, de IND en 
de Staten Generaal in de rol als ontwikkelaar, informatieanalist en 
management consultant.
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Drs. n. (nora) Kouwenhoven (kouwn)
Functies: Propedeuseteammanager, instroomcoördinator en do-
cent communicatieve vaardigheden, Verder geef ik PROF en ben 
ik loopbaanadviseur.
Vooropleiding: Nederlandse taal- en letterkunde, UVA, een opleiding 
journalistiek en een certificaat om Nederlands als tweede taal te 
mogen geven...
Werkervaring: Mijn belangrijkste werkervaring is het onderwijs, 
want dat doe ik al heel lang en het bevalt me nog steeds prima.
Vakgebieden: Taalbeheersing mondeling en schriftelijk, sollicita-
tietraining, presentatietechnieken, PROF en Nederlands voor an-
derstaligen.

Dr. ir. B.J.a. (Ben) Kröse (krobj)
Functie: Lector Digital Life
Vooropleiding: Afgestudeerd en gepromoveerd aan de Technische 
Universiteit Delft.
Werkervaring: Na mijn promotie een aantal jaren aan het California 
Institute of Technology, daarna de Universiteit van Amsterdam (In-
formatica Instituut) en sinds ca. vijf jaar ook parttime de Hogeschool 
van Amsterdam.

Ing. m.L. (merijn) van der Laag (laaml)
Functie: Docent aan de opleidingen Informatica en Technische In-
formatica. Ik houd mij bezig met projecten, voor zowel eerstejaars 
als tweedejaars studenten. Binnen deze projecten vervul ik verschil-
lende rollen, zoals coach, opdrachtgever en consultant. Verder ben 
ik betrokken bij het programma PROF en ben ik loopbaanadviseur 
van een eerstejaars groep.
Vooropleiding: Voordat ik ging studeren op de HIO heb ik de MTS in 
Amersfoort gedaan. Ik heb daar Elektrotechniek met als afstudeer-
richting Telematica gedaan.
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J. (Jo) Lahaye (lahaj)
Functie: Projectleider WOSI; een leerbedrijf waar studenten leren om 
in grote, complexe projecten op een professionele manier software te 
ontwikkelen. WOSI heeft echte klanten, die de software gebruiken. 
Trefwoorden: object georiënteerd programmeren, Spring, Hibernate.
Vooropleiding: VWO-B (Henric van Veldeke college Maastricht). Via 
Psychologie en Politicologie naar de studie Massacommunicatie aan 
de UvA. De afstudeerscriptie werd echter nooit afgemaakt.
Werkervaring: 1982-1999: programmamaker, hoofd nieuwe me-
dia VARA, gedelegeerd projectmanager NOS. Vanaf 2000 als ICT-
projectmanager voor tal van organisaties gewerkt. Huidige functies: 
voorzitter HollandOpen en directeur IRP, innovatief ICT-bedrijf dat 
vooral in de mediasector actief is.

Drs. s. (stefan) Leijnen (leijs)
Functie: Docent Game Development
Vooropleiding: Technische Kunstmatige Intelligentie, Universiteit 
Utrecht
Werkervaring: In 2005 heb ik een bedrijf opgezet voor mobile soft-
ware. Daarna heb ik als freelance developer gewerkt (o.a. op het 
gebied van games, search en intranet) en lesgegeven aan het James 
Boswell Instituut. In 2009 ben ik in Canada begonnen met mijn 
promotieonderzoek, dat ik sinds vorig jaar aan de Radboud Uni-
versiteit Nijmegen voortzet. Het onderwerp van mijn dissertatie 
is Artificial Creativity: de mogelijkheid van mensen, computers en 
andere systemen om out of the box te denken.

a. Y. (alexía) makris (makra)
Functie: Medewerker onderwijsbureau.
Vooropleiding: Ik heb een bèta achtergrond, heb zelfs een blauwe 
maandag natuur- en sterrenkunde gestudeerd. Helaas heb ik dit 
nooit afgerond. Opleiding Music Management aan de Hogeschool 
voor de Kunsten Utrecht. Hier heb ik een internationale Master in 
Arts Management (richting muziek) behaald.
Werkervaring: Ik werk hiernaast al tien jaar bij de Melkweg, begon-
nen als fouilleerder en nu als garderobemedewerker en roosteraar. 
Tussendoor diverse overige werkzaamheden, van receptionist en 
archiveerder bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg tot 
artiestenbegeleider bij een multidisciplinair festival. 
Interesses: Films (bios en thuis), concerten bezoeken, reizen/vakantie, 
met vrienden koffie drinken, uit eten en barbecueën in de zomer.
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Ir. m.m.c.m. (marco) marcellis (marmm)
Functie: Docent Informatica
Vooropleiding: Lerarenopleiding Wiskunde en Computer Science 
(Open Universiteit)
Werkervaring: Ik ben in 1996 begonnen als Oracle docent en con-
sultant bij Vijfhart. Binnen dit bedrijf heb ik vervolgens ook de rol 
van opleidingscoördinator en opleidingsmanager vervuld. In het 
schooljaar 2007/2008 heb ik als docent Bedrijfskundige Informatica 
gewerkt op de Hogeschool Inholland. Het afgelopen jaar heb ik 
gewerkt bij ISES en ISBW als programmamanager waarbij ik onder 
andere verantwoordelijk was voor de accreditatie van Prince2 en het 
initiëren van nieuwe ICT-trainingen.

m. (marjolijn) mayer (maymx)
Functie: Medewerker Onderwijsbureau, Communicatie & Marke-
ting.
Vooropleiding: Culturele en Maatschappelijke Vorming (HvA) en 
Artist Management (Fontys).
Werkervaring: Tijdens en na mijn studies werkte ik enkele jaren als 
tourmanager, productie- en publiciteitsmedewerker in de theater- en 
muziekindustrie. De afgelopen drie jaar was ik agenda- en eindre-
dacteur van de zes NL Magazines (o.a. NL20) bij PCM Media en later 
bij Boomerang Unlimited. Naast mijn rol bij het onderwijsbureau, 
werk ik ook in Melkweg.

D. (Douwe) van der meer (meerd)
Functie: Docent bij vakgroep System & Network Engineering
Vooropleiding: Culturele Studies en Engelse Taal- en Letterkunde 
aan de UvA.
Werkervaring: Begin jaren ‘90 een jaar bij HP als Inventory Integrity 
Specialist. Vijf jaar als Customer Support Representative voor Pro-
ductline Nortel (KPN). Zeven jaar bij de Belastingdienst Centrum 
voor ICT als netwerkspecialist. Sinds 2007 docent SNE. De uitdaging 
van het docentschap ligt voor mij in het leggen van een link tussen 
de opleiding en het bedrijfsleven. Verder probeer ik bij te dragen 
aan de maatschappelijke interactie tussen de HvA en Amsterdam.
Interesses: motoren, muziek (actief en passief), sport, gezond koken, 
lekker eten en...en...teveel hobby’s en te weinig tijd!



123

MEDEWERKERS

r.m. (robert) meijeringh (meijr)
Functie: Docent Wiskunde.
Vooropleiding: Bedrijfswiskunde (HvA) en Wiskunde (UU), en mo-
menteel bezig met Theoretische Filosofie (UU).
Werkervaring: Sinds 1998 werkzaam bij verschillende instituten van 
de Hogeschool van Amsterdam met hier en daar een uitstapje naar 
het bedrijfsleven.
Interesses: (Filosofie van de) wiskunde, muziek, bergbeklimmen.

Drs. W.e. (Wally) de munk (munwe)
Functie: Hoofdfase manager van Technical Computing en de rich-
tingen Game Development en Human Centered Design. Daarnaast 
docent Interaction Design, Datavisualisatie, docent binnen het pro-
gramma PROF, loopbaanadviseur en diverse rollen binnen de eerste- 
en tweedejaars projecten.
Vooropleiding: Pedagogische Academie, Pedagogische Wetenschap-
pen aan de UvA, Opleiding Docent Informatica aan de Algemene 
Hogeschool Amsterdam.
Werkervaring: Docent informatica en programmeur bij Stadsdeel 
Noord, auteur van computerboeken en freelance automatiserings-
adviseur.

Drs. a. (ahmed) nait aicha (naita)
Functie: Docent en onderzoeker Informatica. Mijn expertise ligt op 
het gebied van Software Engineering in de breedste zin. Als promo-
vendus bij het kenniscentrum Create-IT houd ik mij bezig met het 
herkennen van activiteiten van zelfstandig wonende ouderen uit data 
afkomstig van sensornetwerken gebruikmakend van wiskundige 
algoritmen. Ik streef er naar (excellente) studenten te betrekken bij 
het onderzoek.
Vooropleiding: doctoraal Wiskunde aan de VU Amsterdam, postdoc-
torale opleiding Wiskunde voor de industrie aan de TU Eindhoven. 
Specialisatie in de vakgebieden Operations Research en toegepaste 
statistiek.
Werkervaring: Twee jaar als consultant bij een ICT-bedrijf dat zich 
bezighoudt met het ontwikkelen, implementeren en beheren van 
beslissingsondersteunende systemen in de transportsector.
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J. (Julia) nieburg (niebj)
Functie: Medewerker Onderwijsbureau
Vooropleiding: Autonoom Beeldende Kunst aan de Koninklijke Aca-
demie voor Beeldende Kunst, Den Haag.
Werkervaring: Na mijn studie werkte ik enkele jaren als assistente van 
kunstenaar Ibrahim Quraishi en conceptueel designer Jac Jansen van
der Struik. Hier hield ik mij bezig met het uitvoeren van creatieve en
productionele werkzaamheden voor publicaties in magazines, het
maken van trendrapporten en forecasting en het organiseren van
tentoonstellingen in diverse galeries. De afgelopen twee jaar was ik
als hoofdontwerper bij De Taart van mijn Tante verantwoordelijk
voor het bedenken en vormgeven van taarten in opdracht van uit-
eenlopende klanten. Naast mijn rol bij het onderwijsbureau werk ik
ook als shiftleider in de garderobe van Melkweg.

Drs. m.L.c. (marlies) nijenhuis-stelder (nijen)
Functie: Docent Engels bij Informatica en Technische Informatica en 
medewerker Internationalisering. Studenten die tijdens hun studie in 
het buitenland willen studeren of stage lopen kunnen bij mij terecht. 
Tevens houd ik mij bezig met excursies en kortlopende projecten in 
het buitenland voor studenten.
Vooropleiding: doctoraal Engelse taal- en letterkunde aan de Uni-
versiteit van Amsterdam. Beëdigd vertaler.
Werkervaring: Docent Engels aan diverse middelbare scholen en aan 
een mbo. Tevens heb ik jarenlang een taleninstituut gehad. Sinds 
1990 ben ik werkzaam bij (Technische) Informatica.

Drs. P.J. (Peter) odenhoven (odepj)
Functie: docent Wiskunde. Zal ingezet worden op een interessante 
mix van klussen.
Vooropleiding: doctoraal Wiskunde aan de Vrije Universiteit te Am-
sterdam.
Werkervaring: Ik ben in 1982 begonnen als invaller voor een wis-
kundedocent op het Cartesius Lyceum in Amsterdam. In 1990 ben 
ik gaan werken bij de Hogeschool Holland bij de opleiding Bedrijfs-
kundige Informatica. In 2000 stapte ik over naar de Hogeschool van 
Amsterdam. Mijn aldaar ontwikkelde specialismen zijn Business 
Process Management en Business Intelligence. 
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msc t.J.m. (tim) van oosterhout (oostj)
Functie: Onderzoeker.
Vooropleiding: Kunstmatige Intelligentie, Cognitive Science (UvA).
Werkervaring: Na het behalen van mijn master ben ik nog even bij 
de UvA blijven hangen als programmeur in een onderzoeksgroep. 
Toen dat project was afgerond heb ik meegewerkt aan de technische 
kant van Webchair, een videocommunicatiemiddel. Aan de hoge-
school werk ik als onderzoeker voor het kenniscentrum Create-IT 
aan computer vision, camera’s die zelf conclusies trekken uit beelden 
zoals tellen hoeveel mensen er voorbij lopen. Voor de minor Intel-
ligent Environments geef ik les met de Arduino microcontroller en 
sensoren.

Drs. W.P. (Wilko) oskam (oskwx)
Functie: docent Engels
Vooropleiding: Engelse taal en cultuur aan de Universiteit van Am-
sterdam. De Economische wetenschappen aan de Vrije Leergangen 
van de Vrije Universiteit.
Werkervaring: Sinds 1986 bij verschillende hbo- en mbo-instellingen 
werkzaam geweest als docent Engels en Bedrijfseconomie. Mijn 
Interesses zijn lezen en reizen.

Drs. K. (Karel) Pieterson (piekk)
Functie: Docent informatica, coördinator verdiepingsfase.
Vooropleiding: HEAO Bedrijfskundige Informatica Groningen (Hes-
G), Master Software Engineering bij de UvA.
Werkervaring: Sinds 1985 in de ICT bij de tweede Nederlandse in-
ternationale verzekeraar. Zowel uitvoerend als leidinggevend, van 
ontwikkelaar (o.a. C++, Java) tot meewerkend voorman en manager 
van groepen. Van 1999 tot 2003 in Florida (als webmaster). Expertise 
vooral op het gebied van SE met specifieke belangstelling voor het 
voortraject (requirements engineering) en ontwikkeling voor mo-
biele platforms, maar van alle ICT-markten thuis. Sinds 2004 docent 
bij (Technische) Informatica, daarnaast coördinator van het tweede 
jaar (voltijd) en lid van de examencommissie. 
In mijn vrije tijd houd ik mij bezig met fotografie, muziek (passief 
en actief), het leren van Italiaans, de Italiaanse cultuur en keuken, 
recreatief racefietsen, hardlopen en koken.
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B. (Bas) Pijls (pijlb)
Functie: Docent Ubiquitous Computing en Ambient Interaction
Vooropleiding: Bewegingstechnologie, Haagse Hogeschool. Master-
opleiding bewegingscoördinatie, faculteit Bewegingswetenschappen 
Vrije Universiteit Amsterdam.
Werkervaring: Na mijn opleiding Bewegingstechnologie ben ik als 
software developer aan het werk gegaan bij McRoberts BV, een be-
drijf dat meetsystemen op de markt brengt om langdurig beweeg-
gedrag van personen in kaart te brengen voor wetenschappelijke 
doeleinden. Hier houd ik mij bezig met zaken als signal processing, 
desktop application development en embedded software develop-
ment. Ook werk ik af en toe als freelance embedded developer. Daar-
bij vind ik het leuk om mijn kennis van het menselijk waarnemen 
en bewegen te combineren met informatietechnologie.

m. a. (miguel) Pineda (pinem)
Functie: Labbeheerder (Technische Informatica).
Vooropleiding: Ir. Elektrotechniek en Telecommunicatie (Universi-
dad del Cauca, Colombia).
Werkervaring: In 1983 werkte ik bij het Gemeentelijk Telefoonbe-
drijf in Cali, Colombia. Daar vervulde ik verschillende functies in 
preventief en correctief onderhoud van het telefoonnetwerk (Project 
Manager). Tussen 1994 en 1998 werkte ik als Operationeel Manager 
bij de Spaanse Telefónica in Lima, Peru (installatie van infrastruc-
tuur voor vaste telefonie en kabeltelevisie). Sinds eind 1998 woon ik 
met mijn Nederlandse vrouw en onze kinderen in Amsterdam. In 
de afgelopen jaren heb ik bij Imtech Telecom en bij UPC gewerkt. 
In september 2006 ben ik met heel veel zin begonnen bij de HvA.
Hobby’s: Tennissen, lezen, muziek, koken, klussen.

B. (Bert) Pinkster (pinkb)
Functie: docent informatica
Vooropleiding: Fysische geografie; onderwijsbevoegdheid aardrijks-
kunde. Docentenopleidingen economie, informatica en logistiek. 
Een aantal informaticacursussen waaronder MCSE en MCT.
Werkervaring: Docent op MAVO, HAVO, VWO, MEAO en MBO. 
Freelance IT-trainingen. Enkele jaren conrector, afdelingsmanager 
en projectleider bij de start van de ROC’s. Sinds 2000 bij de HvA, ge-
ruime tijd bij Information Engineering in Almere. Van 2007 tot 2010 
daarnaast voorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraad van de 
HvA. Naast het werk stop ik energie in het maken van boeken op 
IT-gebied. Overige hobby’s: reizen, fotografie en het verzamelen van 
opvallende microcomputers van voor 1990 en oude fototoestellen.
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e. (eric) ravestein (ravee)
Functie: Docent Informatica.
Vakken: Programmeren in Java, Object Oriëntatie, Client/Server,
projecten I-mode en Global Flex Solutions.
Speciale interesse: 3D-programmeren, simulatietechnieken, Software 
engineering, programmeertalen, algoritmiek en efficiëntie.
Vooropleiding: TH Delft wiskunde en Informatica, IBO Zeist Be-
drijfskunde.
Werkervaring: Hoofd Helpdesk Reaal Verzekering, Hoofd auto-
matisering De Hypothekers Associatie (ja zeker, De Hypotheker),
Zelfstandige.
Hobby’s: Hiken (lange afstand wandelen), jachthondentraining, pro-
beren muziek te maken (hobo) en naar mensen luisteren die wel
goed muziek kunnen maken.

Drs. a.W. (Bert) rengelink (rengb)
Functie: Docent Informatica.
Vooropleiding: Kunstmatige Intelligentie en “sociaal wetenschap-
pelijke Informatica”.
Werkervaring: Na mijn opleiding ben ik gaan werken als program-
meur voor een multimediaal courseware bedrijf. Na twee jaar ben 
ik zelfstandig gaan werken als onderzoeksbureau. Dit laatste ben ik 
gaan combineren met het geven van computertrainingen aan het 
bedrijfsleven, programmeertrainingen in verschillende talen (VB, 
VBA, C, C++ en Java). Na deze periode werkte ik als technisch con-
sultant bij een aantal grote, vooral Japanse, bedrijven. Daarna heb 
ik in de functie van Business information manager geparticipeerd 
in een verscheidenheid van projecten: het opzetten van een pan- 
Europees intranet en internet, document- en recordmanagement, 
CRM, een portal pilot en business intelligence.

Ing. f. (ferry) rietveld (rietf)
Functie: Leerplancoördinator Telematica
Vooropleiding: LTS elektrotechniek, MTS elektronica en HTS tech-
nische computerkunde.
Werkervaring: Ik ben sinds 1987 in dienst van de Hogeschool en 
ben begonnen als systeembeheerder. Vanuit die functie heb ik de 
overstap naar het onderwijs gemaakt: eerst alleen voor de practica 
programmeren, maar later ook voor de theorievakken. Ik geef nu de 
vakken Operatingsystemen, Internetworking, Network Management 
en Unix voor gebruikers. Ook begeleid ik het derdejaars EDI-project 
en het vierdejaars project Telematica.
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Ir. c.J. (Kees) rijsenbrij (rijcj)
Functie: Opleidingsmanager Informaticaopleidingen.
Tevens ben ik betrokken bij enkele projecten zoals EXPO, Get Con-
nected en Railcab.
Vooropleiding: TU Delft elektrotechniek, specialisatie elektronica.
Werkervaring: Na mijn studie heb ik twee jaar bij de ITU van de 
Verenigde Naties gewerkt in Somalië als assistent-deskundige bij de 
PTT van dat land. Daarna heb ik op een havo/vwo in Amsterdam 
natuurkunde gedoceerd en gewerkt als productmanager bij een me-
disch optisch bedrijf. Ik ben zes jaar hoofd opleiding Elektrotechniek 
geweest bij de HvA en was daarna projectleider van het project 
Samenwerking Vernieuwing Techniek. De laatste vijf jaar was ik 
teamleider van de opleiding Technische Informatica en sinds 2007 
opleidingsmanager voor alle informaticaopleidingen.

Th. (Theo) ris (ristp)
Functie: Ik ben Theo Ris (docent) en maak deel uit van de ITM- en 
HCD-expertisegroep. Daarnaast ben ik PROF-docent en begeleid 
ik als loopbaanadviseur studenten naar hun toekomstige beroep; 
want wat is er nu mooier dan aan je verlangen te werken om ‘te 
worden wie je bent’.
Vooropleiding: Diverse opleidingen/cursussen op het gebied van 
informatica, coaching, begeleiding en de studie Informatica aan de 
Haagse Hogeschool.
Werkervaring: Ik ben al geruime tijd werkzaam in het onderwijs. 
Hiervoor heb ik bijvoorbeeld gewerkt bij de Hogeschool Rotterdam 
e.o. Vanuit mijn werkzaamheden bij de Hogeschool heb ik regelmatig 
projecten gedaan zoals uitgezet door het Ministerie van OC&W. Ik 
wens iedereen een succesvol studiejaar toe.

Ir. r.a. (riemer) van rozen (rozer)
Functie: Docent en onderzoeker. Onderzoekt nieuwe methoden, 
talen en gereedschappen voor het vroegtijdig opsporen en herstellen 
van fouten in software productie. Geeft les in onderwerpen gerela-
teerd aan software engineering en programmeertalen.
Vooropleiding: Technische Informatica, Universiteit Twente.
Werkervaring: Werkte als student-assistent voor het vak vertaler-
bouw aan de Universiteit Twente en voltooide daar zijn master thesis 
bij de groep “Formal Methods and Tools”. Was als embedded soft-
ware engineer bij EchoStar Europe onder andere verantwoordelijk 
voor het ontwerpen van tooling voor testautomatisering en software 
development kits voor embedded service oriented architectures. 
Heeft ervaring met verschillende programmeertalen en platforms.
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Ing. r.B. (ralph) ruijs
Functie: Docent Software Engineering
Vooropleiding: Bachelor of ICT aan de Hogeschool van Amsterdam.
Werkervaring: Na mijn opleiding Informatica heb ik eerst een jaar 
bij de HvA gewerkt, waarna ik ben verhuisd naar Praag om aan de 
slag te gaan als Software Developer bij Oracle. Naast mijn werk bij 
de Hogeschool, werk ik nu vanuit Nederland voor Oracle en ben 
ik o.a. verantwoordelijk voor de Refactoring support in NetBeans.
Interesses: Muziek, sportklimmen en sinds Praag: bier.

Ir. Björn schoeberichts (sbxxx)
Functie: docent Gamedesign bij Game Development.
Vooropleiding:Architectuur, Technische Universiteit Eindhoven
Werkervaring: Door een enorme incompetentie op het gebied van 
maquettes maken, heb ik gedurende mijn bouwkundeopleiding het 
3D-modelleren, belichting etc.(CGI) ontdekt. Met deze expertise 
op mijn cv, ben ik een aantal jaar geleden in het Gaming onderwijs 
gestroomd. 
Mijn grootste passie is (ruimtelijk) ontwerpen, of het nou architec-
tuur, een meubel of een digitale wereld is; het is iedere keer weer 
een interessante uitdaging en ik vind het ontzettend inspirerend om 
dat besef en de effort om er iets goeds van te maken, terug te zien 
bij de studenten.

Drs. ir. r. (ruud) slokker (slokr)
Functie: Docent technische informatica.
Vooropleiding: Wiskunde (specialisaties: kansrekening en mathema-
tische fysica), UvA en toegepaste wiskunde, TU Delft.
Vakgebieden: Embedded systemen, industriële automatisering, 
wiskunde, programmeren, analoge en digitale elektronica, digitale 
signaalbewerking, telecommunicatie en cryptografie.
Werk: Sinds augustus 2004 werk ik bij de HvA op de afdelingen 
technische informatica en elektrotechniek.
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Drs. H.c. (Heleen) stapel (stahc)
Functies: Docent Nederlands en communicatieve vaardigheden, 
PROF-docent en loopbaanadviseur, coach en procesconsultant in 
projecten, docent Survival Dutch & professional presentations aan 
buitenlandse studenten die een semester of een jaar komen studeren.
Vakgebieden: Nederlands, Nederlands als tweede taal, presentatietech-
nieken, interculturele communicatie, coaching, intervisie, Russisch.
Vooropleiding: Doctoraal Russische taal- en letterkunde aan de UvA, 
postdoctoraal Nederlands als tweede taal, opleiding supervisie en 
andere professionele begeleidingsvormen.
Werkervaring: Organisator en reisleider Ruslandreizen, supervisor 
en begeleider van intervisie, vertaalster Russisch/Nederlands, docent 
Russisch / Nederlands als tweede taal / didactische leerlijn, begeleider 
tutoren, docent bij Taal- en Schakelonderwijscentrum HvA.

Ing. r. (remco) van swieten (swier)
Functies: Docent Human Centered Design, Game Design en Game 
Development, Loopbaanadviseur in het eerste jaar, PROF-docent in 
het eerste en tweede jaar, coach.
Vooropleiding: Informatica, Hogeschool van Amsterdam
Werkervaring: Naast (Technische) Informatica heb ik drie jaar les-
gegeven bij de opleiding Interactieve Media waar ik naast coach en 
loopbaanbegeleider ook les heb gegeven in webdevelopment in de 
breedste zin van het woord.

Drs. m (marten) teitsma (teitm)
Functie: Docent Technische Informatica (Industriële Automatise-
ring), Software Engineering, Professionele Vaardigheiden.
Vooropleiding: NLO Aardrijkskunde en Maatschappijleer, Wijsbe-
geerte aan de Rijksuniversiteit van Utrecht.
Werkervaring: MBO in Gouda en inmiddels meer dan tien jaar 
aan de HvA. Naast het lesgeven doe ik promotieonderzoek naar 
het automatisch genereren van vragen ter verhoging van situation 
awareness aan de UvA. Wil je hier meer over weten? Kijk dan op: 
oege.ie.hva.nl/~teitm
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Drs. B. (Bart) terlingen (terlb)
Functie: Coach
Vooropleiding: Pedagogische academie. Andragogie (UvA) afstudeer-
richting volwasseneneducatie.
Werkervaring: Programmamaker bij een multimedia courseware 
(CAV) bedrijf. Account manager bij een Engels courseware (La-
serMedia) bedrijf dat veel kwaliteit trainingsprogramma’s had. Op-
leidingsadviseur bij KDI. Trainer/adviseur procesoptimalisatie bij 
KDI. Trainer/coach adviseur bij Schouten & Nelissen. Sinds 2006 
jaar zelfstandig trainer, adviseur en (E)-coach.
Hobby’s: tennis, museumbezoek, trouw bezoeker van de Kleine Ko-
medie.

D. (Dop) terlingen, ma education, ma fine arts (terdx)
Functie: Docent Game Development en Human Centered Design
Vooropleiding: Gerrit Rietveld Academie, University of Arkansas 
(Master), Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (Master).
Werkervaring: onderwijs, eigen bedrijf (computeranimatie). Free-
lance vormgever. In Bolivia docent tekenen op een internationale 
school. Daar Apple II leren kennen. Totaal gefascineerd door de 
mogelijkheden  hiervan een Master in de USA behaald op het ge-
bied van nieuwe media. Educatieve software geprogrammeerd om 
in Nederland mee aan de slag te gaan. Helaas was Nederland geen 
appelland, dus omgeschoold tot computeranimator. Na de ondergang 
van het Amiga platform een derde herscholing: European Master in 
Interactive Media aan de HKU / Royal College of Arts. Bij de HKU 
gewerkt aan de opleiding Interaction Design en Game Design. Sinds 
2007 bij de HVA, o.a. als coördinator van de Minor Datavisualisatie 
en met veel plezier ook bij een flink aantal game design vakken.

Dr. m.J.a. (mettina) Veenstra (veemx)
Functie: Bijzonder Lector Interactive Public Screens.
Vooropleiding: Informatiekunde (kunstmatige intelligentie en taal-
technologie) en promotie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). 
Werkervaring: Vóór mijn aanstelling als Assistent in Opleiding aan 
de RuG (1992-1996) gewerkt bij PinkRoccade en erna bij een kleine 
multimedia-uitgeverij in Amsterdam. In 1998 als onderzoeker gaan 
werken bij het Telematica Instituut, dat sinds 2009 Novay heet. Vijf 
jaar lang ben ik daar hoofd geweest van de onderzoeksgroep Media 
Interaction. In deze groep hielden we ons bezig met aanbevelings-
systemen en andere oplossingen om gebruikersvriendelijk te zoeken 
in en te browsen door grote collecties video en tekst. Eind 2008 de 
overstap gemaakt naar een nieuw onderwerp: beeldschermen in de 
openbare ruimte. Aan dit onderwerp werk ik nu drie dagen per week 
bij Novay en twee dagen per week als lector aan de HvA.
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Drs. a.c. (Lydia) Veldhuis (velda)
Functie: Hoofd onderwijsbureau. 
Vooropleiding: Propedeuse Psychologie (UvA), Doctoraal Com-
municatiewetenschap (UvA), Coaching voor Professionals (School 
voor Coaching) 
Werkervaring: Een jaar als communicatiemedewerker gewerkt bij 
een reclamebureau, toen zes, zeven jaar freelance gewerkt als tekst-
redacteur bij o.a. Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam en als bureau-
redacteur bij TROS Kunst & Drama. Vervolgens vier jaar bij het 
Amerikaanse softwarebedrijf Borland gewerkt o.a. als Training De-
velopment Manager voor Noord-, Oost- en Zuid-Europa, Afrika en 
Midden-Oosten. Daarna ruim anderhalf jaar hoofd onderwijsbureau 
Interactieve Media (HvA) en sinds januari 2008 hoofd onderwijsbu-
reau bij (Technische) Informatica. Tijdelijk hiernaast ook werkzaam 
als projectleider bij Domein Onderwijs & Opvoeding.

J. (Judith) Vissel (visjy)
Functie: Medewerker onderwijsbureau, cijferadministratie voltijd
Vooropleiding: Voeding en Diëtetiek, Haagse Hogeschool (niet af-
gerond), elektronisch voorbereider (DTP’er)
Werkervaring: Verschillende administratieve banen. Daarnaast ook 
werkzaam als freelance DTP’er

Ing n.Y. (nynke) de Vries (vrien)
Functie: Docent en loopbaanadviseur in verschillende fasen van de 
opleiding. Ik verzorg lessen op het gebied van IT (Service) Manage-
ment, informatieverwerking, datamodelleren en databases en ook 
ben ik een ‘PROF-docent’. In alle jaren werk ik mee aan projecten in 
verschillende rollen: opdrachtgever, begeleider, consultant, auditeur 
en beoordelaar.
Vooropleiding: HIO, Haagse Hogeschool, 2001, studierichting Ma-
nagement en Beheer van de Informatievoorziening. Eerder heb ik 
een omscholing Systeembeheer kleine systemen gedaan (1989). Nog 
langer geleden ben ik aan de Sociale Academie als maatschappelijk 
werkster afgestudeerd (1976).
Werkervaring: Vanaf 1990 ben ik werkzaam als docent informatica, 
eerst bij een Vrouwenvakschool en sinds 1999 bij (Technische) In-
formatica. Voor 1990 heb ik in de kinderopvang gewerkt.
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e. (ellen) Waterman (watee)
Functie: Docent wiskunde en databases, loopbaanadviseur.
Vooropleiding: Lerarenopleiding wiskunde, natuurkunde en infor-
matica, eerstegraads wiskunde, diverse cursussen op het gebied van 
databases, data warehousing en BI.
Werkervaring: Ik heb een aantal jaren lesgegeven in wiskunde, na-
tuurkunde en informatica op diverse middelbare scholen door Ne-
derland heen. Ik heb wiskunde gedoceerd aan de UvA. Ik ben drie 
jaar uitgezonden geweest naar Botswana en heb daar lesgegeven aan 
een Secondary School. Daarnaast heb ik wiskunde en informatica 
gedoceerd aan de vooropleiding van de Universiteit van Botswana. 
Bij terugkomst begonnen bij de HvA.

Dr. ir. a.J. (aalzen) Wiegersma (wieaj)
Functie: Docent Informatica.
Vooropleiding: Doctoraal Kunstmatige Intelligentie aan de Univer-
siteit van Amsterdam, promotie aan de Ruhr Universiteit Bochum.
Werkervaring: Na mijn studie Kunstmatige Intelligentie ben ik be-
gonnen als wetenschappelijk medewerker aan de Ruhr Universiteit 
Bochum. In die periode heb ik gewerkt aan een prototype van een 
voetgangerherkenningsysteem voor BMW en heb ik mijn proef-
schrift geschrift geschreven. Na mijn promotie ben ik bij Diehl BGT 
Defence gaan werken als R&D ontwikkelaar. Daarna heb ik enkele 
jaren als freelance software ontwikkelaar gewerkt.

a.J. (adriaan) Wormgoor, ma (worma)
Functies: parttime coach/tutor Human Centered Design en docent 
Game Design.
Vooropleiding: Interaction Design (MA), Hogeschool voor de Kun-
sten Utrecht.
Werkervaring: Na de opleiding Interaction Design bij een ICT-
dienstleverancier als user experience designer ervaring opgedaan 
met gedetacheerd worden in grote ICT-organisaties. Het kleinscha-
lige lokte en begin 2009 met oud-studiegenoten het bedrijf Fource-
Labs opgericht; wij ontwerpen sociale spelmomenten in de fysieke 
ruimte. In 2008 per toeval het onderwijs in gerold en dat beviel. Heel 
blij om de kans te hebben gekregen op de HvA te komen werken, 
wat ik sinds september 2009 met plezier doe.
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r. (romeo) zwart (zwarr)
Functie: Docent SNE.
Werkervaring: Vooral op het gebied van computernetwerken en net-
werkapplicaties. Ik werkte bij diverse telecom- en ICT-bedrijven en
dienstverleners aan netwerk- en securitygerelateerde onderwerpen;
bijvoorbeeld SARA (netwerkbeheer) en AT&T (VoIP, Security en
UMTS standaardisatie). Daarna als Senior Network Engineer bij
de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX). AMS-IX beheert een
laag 2 netwerk waar alle grote, en de meeste kleinere lokale, ISP’s
en content providers verkeer uitwisselen. Vanaf 2008 werk ik als
docent aan de HvA, maar sinds begin 2012 nog maar één dag per
week. Sinds 2012 ben ik in dienst bij het RIPE NCC, als manager
van het Global Information Infrastructure (GII) team. Het GII team
beheert o.a. een deel van de wereldwijde DNS infrastructuur (K-
Root) en een Hadoop-based storage platform voor een groot aantal
meetsystemen dat wereldwijd informatie verzamelt over IP-routering 
en -netwerken.
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code achternaam Voornaam Kamer tel. email
agtmh agterbos Marieke E2.12 1601 m.h.agterbos@hva.nl
bakih Bakir Hatice E0.28 1688 h.bakir@hva.nl
bierm Bierbooms Mieke E1.04 1643 m.j.bierbooms@hva.nl
boerg Boer, de Gerke E3.18 1672 g.f.de.boer@hva.nl
bollk Bollen Koen E2.42 1651 k.bollen@hva.nl
bombc Bombeld Carla E1.16 1625 c.a.bombeld@hva.nl
breud Breuker Dennis E3.18 1645 d.m.breuker@hva.nl
broef Broersma Freark E2.18 1604 f.j.broersma@hva.nl
browc Brouwer Willem E1.18 1683 w.brouwer@hva.nl
brdax Bruijn, de Atze E3.12 1623 a.de.bruijn@hva.nl
darra Darriba frederiks Aduén E4.10 4794 a.darriba.frederiks@hva.nl
I.v.m. AVG zijn deze persoonsgegevens verwijderd.
derrj Derriks Jan E2.12 1674 j.derriks@hva.nl
doesc Does, van der Claar E3.12 1602 c.van.der.does@hva.nl
dorjx Dormans Joris E2.18 1686 j.dormans@hva.nl
dzebs Dzebric Slobodanka E2.32 1668 s.dzebric@hva.nl
efenz efendijeva Zarina E1.38 1633 z.efendijeva@hva.nl
eijka eijkhoudt Arnim E3.24 1689 a.eijkhoudt@hva.nl
elsin elsing Ingrid E1.02 1666 i.elsing@hva.nl
emdfw emden, van Frank E1.38 1696 f.w.van.emden@hva.nl
esmar esmaili Reza E3.22 1673 r.esmaili@hva.nl
estvc est, van Casper E2.42 c.van.est@hva.nl
feesa feest, van der Stephan E2.18 1603 s.a.b.van.der.feest@hva.nl
fretv freeve Tamar E1.04 1642 t.v.k.freeve@hva.nl
gerrj gerritsen Jarno E5.08 1540 j.w.g.gerritsen@hva.nl
graat graaf, de Temmi E1.04 1653 t.e.m.de.graaf@hva.nl
haanj Haan, de Jeanine E1.04 4628 j.de.haan@hva.nl
heind Heinhuis Dick E3.14 1693 d.heinhuis@hva.nl
heljf Hellings Jan E3.14 1654 j.f.hellings@hva.nl
hensj Henseler Hans E4.12 1619 j.henseler@hva.nl
hoech Hoekendijk Carla E2.20 1606 c.h.hoekendijk@hva.nl
hoeex Hoeksema Elmer E1.16 4627 e.hoeksema@hva.nl
giljm Hofstra-gilissen Janet E1.22 4021 j.m.hofstra@hva.nl
hogmx Hogeweg Margreet E0.28 1622 m.hogeweg@hva.nl
hoogh Hoogcarspel Henk E3.24 1650 h.hoogcarspel@hva.nl
hoogb Hoogenhuyze, van Wilma E1.16 1685 b.w.van.hoogenhuyze@hva.nl
hulsx Hulsman Egbert E1.02 1634 e.r.hulsman@hva.nl
kaatm Kaat Marijke E3.24 1608 m.kaat@hva.nl
kanim Kanis Marije E4.18 4623 m.kanis@hva.nl
kazaa Kazan Adnan E3.24 4630 a.kazan@hva.nl
khaki Khaksar Iraj E1.02 1618 i.khaksar@hva.nl
kleaj Kleijn Astrid E0.28 1607 a.j.kleijn@hva.nl
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kleir Kleijn Ronald E3.16 1669 r.kleijn@hva.nl
kloke Klok Eric E2.32 1603 e.klok@hva.nl
konrk Koning, de Richard E2.20 1628 r.k.koning@hva.nl
kouwn Kouwenhoven Nora E1.20 1646 n.kouwenhoven@hva.nl
krobj Kröse Ben E4.14 1632 b.j.a.krose@hva.nl
laaml Laag, van der Merijn E3.16 1641 m.l.van.der.laag@hva.nl
lahaj Lahaye Jo E5.14 06-53292887    j.lahaye@hva.nl
leijs Leijnen Stefan E2.18 s.leijnen@hva.nl
makra makris Alexia E0.28 1610 a.y.makris@hva.nl
marmm marcellis Marco E3.24 m.m.c.m.marcellis@hva.nl
maymx mayer Marjolijn E0.28 1630 m.mayer@hva.nl
meerd meer, van der Douwe E3.24 1614 d.van.der.meer@hva.nl
meirm meijeringh Robert E1.38 1655 r.c.meijeringh@hva.nl
munwe munk, de Wally E2.20 1648 w.e.de.munk@hva.nl
naita nait aicha Ahmed E3.20 1667 a.nait.aicha@hva.nl
niebj nieburg Julia E0.28 1610 j.nieburg@hva.nl
nijen nijenhuis-stelder Marlies E1.22 1652 m.l.c.nijenhuis-stelder@hva.nl
odepj odenhoven Peter E1.38 4624 p.j.odenhoven@hva.nl
oostj oosterhout, van Tim E4.18 1611 t.j.m.van.oosterhout@hva.nl
oskwx oskam Wilko E1.22 4851 w.oskam@hva.nl
piekk Pieterson Karel E3.20 1690 k.k.pieterson@hva.nl
pijlb Pijls Bas E2.32 1605 b.pijls@hva.nl
pinem Pineda Miguel E0.26 1626 m.p.pineda@hva.nl
pinkb Pinkster Bert E1.18 1627 b.pinkster@hva.nl
ravee ravestein Eric E3.20 1658 e.ravestein@hva.nl
rengb rengelink Bert E3.14 1621 b.rengelink@hva.nl
rietf rietveld Ferry E2.12 1678 f.rietveld@hva.nl
rijcj rijsenbrij Kees E1.20 1691 c.j.rijsenbrij@hva.nl
ristp ris Theo E2.32 1649 t.p.j.ris@hva.nl
rozer rozen, van Riemer E4.02 4799 r.a.van.rozen@hva.nl

ruijs Ralph E3.12
sbxxx schoeberichts Björn E2.18 b.schoeberichts@hva.nl
slokr slokker Ruud E2.12 1687 r.slokker@hva.nl
stahc stapel Heleen E2.32 1682 h.c.stapel@hva.nl
swier swieten, van Remco E2.42 1609 r.van.swieten@hva.nl
teitm teitsma Marten E2.12 1684 m.teitsma@hva.nl 
terlb terlingen Bart E1.22 b.terlingen@hva.nl
terdx terlingen Dop E2.18 4622 d.terlingen@hva.nl
veemx Veenstra Mettina E4.12 4022 m.veenstra@hva.nl
velda Veldhuis Lydia E0.28 1664 a.c.veldhuis@hva.nl
visjy Vissel Judith E0.28 1629 j.vissel@hva.nl
vrien Vries, de Nynke E3.18 1671 n.de.vries@hva.nl
watee Waterman Ellen E1.38 1656 e.waterman@hva.nl
wieaj Wiegersma Aalzen E2.12 a.j.wiegersma@hva.nl
worma Wormgoor Adriaan E2.32 1605 a.wormgoor@hva.nl
zwarr zwart Romeo E3.24 1624 r.zwart@hva.nl
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BIJLAGE VIII JAARROOSTER

1e periode

wk datum p/m Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

36 03/09 - 07/09 1

37 10/09 - 14/09 2

38 17/09 - 21/09 3

39 24/09 - 28/09 4

40 01/10 - 05/10 5

41 08/10 - 12/10 6 Buitenlandmanif.
42 15/10 - 19/10 7

43 22/10 - 26/10 8 roostervrij

44 29/10 - 02/11 9

45 05/11 - 09/11 10

2e periode

46 12/11 - 16/11 1

47 19/11 - 23/11 2

48 26/11 - 30/11 3

49 03/12 - 07/12 4

50 10/12 - 14/12 5

51 17/12 - 21/12 6

52 24/12 - 28/12 Kerstreces

1 31/12 - 04/01 Kerstreces

2 07/01 - 11/01 7

3 14/01 - 18/01 8

4 21/01 - 25/01 9

5 28/01 - 01/02 10

3e periode

6 04/02 - 08/02 1

7 11/02 - 15/02 2

8 18/02 - 22/02 3 roostervrij

9 25/02 - 01/03 4

10 04/03 - 08/03 5

11 11/03 - 15/03 6 Minorenmarkt
12 18/03 - 22/03 7

13 25/03 - 29/03 8 Goede vrijdag

14 01/04 - 05/04 9 2e Paasdag

15 08/04 - 12/04 10

4e periode

16 15/04 - 19/04 1

17 22/04 - 26/04 2

18 29/04 - 03/05 Meireces

19 06/05 - 10/05 3 Hemelvaartsdag

20 13/05 - 17/05 4

21 20/05 - 24/05 5 2e Pinksterdag

22 27/05 - 31/05 6

23 03/06 - 07/06 7

24 10/06 - 14/06 8

25 17/06 - 21/06 9

26 24/06 - 28/06 10

27 01/07 - 05/07 11

28 08/07 - 12/07 12

29 15/07 - 19/07 13

34 19/08 - 23/08

35 26/08 - 30/08 Introductie

Data afstudeerzittingen, diploma-uitreikingen, stagemarkt zie: https: // intra.informatica.hva.nl/Links/ jaarrooster/

Start nieuwe schooljaar 2013-2014: 2 september 2013

Onderwijsvrije periode in de zomer: 22 juli t/m 30 augustus 2013 geen onderwijs
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LIJST VAN AFKORTINGEN

AMFI Fashion en Management 

BAS Bindend afwijzend studieadvies 

CAB Change Advisory Board 

CMD Communication and Multimedia Design

CMR Centrale Medezeggenschapsraad 

DDK Duivendrechtsekade 

DMCI Domein Media, Creatie en Informatie 

DMR Domein medezeggenschapsraad 

ELO Elektronische leeromgeving 

EVC Erkenning van Verworven Competenties 

HvA Hogeschool van Amsterdam 

ITIL Information Technology Infrastructure Library 

ITM Information Technology Management 

LAN Local Area Networks 

MIC Management, Informatie en Communicatie 

NT2 Nederlands 2de taal 

OAR Opleidingsadviesraad 

OC Opleidingscommissie 

OER Onderwijs- en examenregeling 

PROF Professional skills 

SE Software Engineering 

SNE System and Network Engineering 

SSC Studenten Service Centrum 

UvA Universiteit van Amsterdam 
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